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కమరిషయల లైసనుస”
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స్వాగత్ం!

కొత్తపల్లిలో  పిల్లిల్ రచనల్క్ ప్రధానయత్ ఉంటుంద్. ఈ పుస్తకంలో ద్ద్పు స్గం 
కథల్ు పిల్లిల్ు రసినవ; మిగిల్నవ పిల్లిల్కస్ం పెదదల్ు రసినవ.  బొమమాల్ు  వేసిన  
వాళ్ళుళు   మటుక్    యువక్ల్ు.  

పిల్లిల్ను కల్వటం, వాళ్ళలితో తెల్ుగులో కథల్ు  రయంచటం, బొమమాల్ు 
వేయంచటం, వాళ్ళుళు  పంపిన కథల్న, బొమమాల్న  స్రిద్ద్ద  మిగతా పిల్లిల్ందరికీ  
నచేచటులి  పుస్తకాల్ుగా త్యారు చేయటం, ద్నికస్ం ఓపెన్ సోరుస  
ఉపకరణాల్ను వాడటం, కథల్న అందరూ ఉచిత్ంగా చదువుక్నటులి  
ఇంటర్నట్లో  పెటటిటంతోప్టు,  కొనిన   పరత్ుల్ు  అచుచ వేయటం  మాక్   ఇష్టిం. 

అందరి  మేల్ూ  కరి  చేస్   ఈ పనిలో  మీరూ ప్ల్ుపంచుకం డి.  పిల్లిల్  కథల్ 
పరపంచానిక్   స్వాగత్ం !

ఏ ప ని- ఎ వ రి ద్ :

పరచురణ: కొత్తపల్లి పరచురణల్ు, చననకొత్తపల్లి
నిరవాహణ: స్త్య ఫౌండేష్న్, చనూనరు.
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స్హ స్ంప్దకత్వాం: మంజునాథ
చితారల్ు: వీరంజనయుల్ు, అడవ రముడు
స్ంకేతిక స్హకారం: ఆనంద, ల్క
వాణిజయం: మల్లికారుజున
గౌరవ స్ల్హద్రు: స్ుబ్బరజు
అక్షర కూరుప: కొత్తపల్లి
అల్ంకరణ: యాకత్ూ  ఫైన్ ఆరటిస్ స్ుటిడియ, 

హైదరబదు. ఫను: 04042206233

ముదరణ: ముద్రకా ఆఫ్సట్ పిరంటరస, వజయవాడ 
ఫను : 08662579129
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తి రి గ  వ చి చి న  కో యి ల
అనగా అనగా ఓ వస్ంత్క్లంలో  చిట్టి కోయిల ఒకట్ కొత్తగా గొంత్ు విపిపింద్. 

కుహూఁ.. కుహూఁ... అని కూస్ూత  పోయింద్. 

చుటుటి పరకకల వాళ్లిందరికీ  ద్ని గొంత్ు చాలా నచిచింద్.  మరీ కీచుగా క్కుండ, మరీ మందంగా 
క్కుండ,  స్రైన  'పంచమం'లో   కూస్ూతంటే  ఆ  స్ంగీత్ం  ఎవరికి  నచచిదు  మరి?!  అందరికీ 
నచిచింద్.  ఎవరికి వాళ్ుళ, అందరూ రోజూ ద్ని కూత్ కోస్ం ఎదురు చూడటం మొదలు పెటాటిరు. 

ఆసారి మామిడి చిగురులి, వేప పూత్లు అనీన చాలా  ఇడిగాయేమ, కోయిలగొంత్ుకు అనీన కల్సి 
వచిచి, అద్ ఇంక్ ఇంక్ ఇంపుగా కూయటం మొదలు పెట్టింద్. 

రానురాను  చుటుటిపరకకల  వాళ్లింతా  ఆ  కోయిల  కూత్కు  అలవాటు  పడిపోయారు.  పిలలిలకెైత్ 
ఇపుపిడు రోజూ ద్ని కూత్తోటే మలకువ! అందరూ ద్నిలాగానే  'కుహూఁ..  కుహూఁ..." అని 
కూయటం  మొదలెటాటిరు.  వాళ్లిని  చూసి  చిట్టికోయిల  కూడ-  వాళ్ుళ  త్నకు  తోడు 
వస్ుతననరనేమ, మరింత్ ఉతాసాహంతో పాడటం మొదలెట్టింద్.  

ఇటాలి కొననళ్ుళ గడిచేస్రికి  ఊళ్ళ  లేత్ చిగుళ్ుళ   త్గగిపోయాయి. చిగుళ్ళనీన ఆకులౌతాయి కద్, 

అందుకని  చిట్టికోయిలకు   కషటిం  అయింద్.  మలలిగా అద్  పాడటం  త్గగించింద్.  పిలలిలంతా  ద్నిన 
ఉతాసాహపరచారు- వాళ్ుళ అరిచినపుపిడు అదీ కూసింద్; అయిత్ వాళ్ుళ ఆపగానే అదీ ఆపేయటం 
మొదలు పెట్టింద్పుపిడు! 

ఇటాలి కొననళ్ుళ గడిచేస్రికి  చిట్టికోయిల  గొంత్ు మూగపోయింద్. ఎటుపోయిందో గానీ, ఇక అద్ 
ఎవవరికీ కనబడటంకూడ మానేసింద్. 

పిలలిలు ద్నినత్లచుకొని 'బలే కూసేద్ కద్!' అని చెపుపికునేవాళ్ుళ.  పెదదవాళ్ుళ  ఏదైన మంచిపాట 
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విననపుపిడు 'మా ఊళ్ళ కోయిల కూడ బలే పాడేద్!' అనుకుని నిటూటిరేచివాళ్ుళ. 
అంత్లో  ఏమంైదో   తెలుస్ుగా,  మళ్ళ  వస్ంత్  ఋత్ువు  దగగిరపడింద్.  వేపలు,  మావులు 
చిగుళ్ళసాయి.  రకరక్ల  చెటులి  మొగగిలు  తొడిగాయి.  వాతావరణం  మారింద్.  మారిన   ఆ 
వాతావరణంలోకి  అనుకోకుండనే వచిచి చేరుకుననద్ కోయిల. ఇపుపిడద్ పెదదదైంద్. గట్టిపడింద్. 

అయిన  ద్ని  స్వరం  ఇంక్  చకకగానే  ఉంద్.  మామిడి  చెట్లి  కొమమ  మీద  కూరుచిని  అద్ 
ఓసారి'కుహూఁ.."  అననదో  లేదో   ఊళ్ళని  చిన్నళ్ళంతా  గంత్ులు  వేస్ూత 
"కుహూఁ..కుహూఁ.."మననరు.   పిటటిలనీన  ఆశచిరయేంగా  చూసాయి.  కొత్తగా  పుట్టిన  లేగలు 
చెవులు  రికికంచి  'ఎవరిదీ..?'  అనుకుననయి.  పిలలిల   ఉతాసాహానిన  చూసి   పెదదవాళ్ళంతా   ముసి 
ముసిగా నవావరు. 

'ఈసారి కోయిల ఎననళ్ుళంటుందో..?' అననడో తాత్. 

'ద్ని ఇషటిం. మనదేముంద్?" అంద్ అమమ. 
'మన  కోయిల బలే పాడుత్ుంద్  కదే  అమామ?!" అంటూనే  చిట్టి  "కుహూఁ.."మంటూ బయట్కి 
పరుగు తీసింద్. 

నలుగు నెలల విరామం త్రావత్, ఇద్గ- మళ్ళ ఈ అరవైనలుగ పుస్తకంగా మీ ముందుకొస్తంద్ 
కొత్తపల్లి. చినన చినన మారుపిలతో, నిరవహణ పరంగా ఇంకొంచెం కటుటిద్టటింగా, కొంచెంగా ఎద్గన 
బృందంతో  వస్ుతనన  ఈ  కొత్త    కొత్తపల్లి   మిమమల్న  గత్ంలోలానే  అలరిస్ుతందని  ఆశ.  ఎపపిట్లాగ 
మీరంతా    కథలూ-కబురూలి    అనీన    మీకు     తోచిన     విధంగా     రాసి     పంపిస్ూతండండి    మరి ! 

బాగుననవాట్ని    అనినట్నీ    పరచురిద్దం.

నూత్న ఆంగలి స్ంవత్సార శుభాక్ంకలతో, 

కొత్తపల్లి బృందం   
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కే ల ం డ ర ు  క థ
సేకరణ, సేవచాఛానువాదం  :  "ఇలాలిల్ ముచచిటులి " స్ుధ

కొత్త   స్ంవత్సారం  వస్తంద్  అంటే  అందరికీ 
స్రద్యే!  కొత్త  క్యేలండరులి  తెచుచికోవడం, 

రోజూ ద్నచరయే రాస్ుకునేందుకు డరైీలు సిదధాం 
చేస్ుకోవడం  అందరికీ  ఇషటిమైన  పనులు. 

అస్లైెత్  క్లానికి  త్ుద్-మొదలు  అంటూ 
లేవు.   అయిన  రాతిర-పగలు,  రోజులు, 

నెలలు,  స్ంవత్సారాలు  అంటూ  ఆ  క్లానిన 
రకరక్లుగా  విభజించుకొని,  మనం  మన 
క్రయేకరమాల్న  జరుపుకుంటూ  పోత్ుంటాం. 

మనిష  ఇలా  ఒక  నియమబదధామైన  జీవితానిన 
గడిపేలా  చేయడంలో  క్యేలెండర్  పాత్ర  చాలా 
పెదదద్, కదూ? 

'క్ యే ల ం డ ర్ ' అ ం టే  ఏ మి ట్? 

ఉదయం-సాయంత్రం  వేళ్లోలి  స్ూరుయేడు 
కనిపించటం-మాయమవుత్ుండటం,  ఇక 
రాత్ురళ్ుళ  చీకట్  పడగానే  చందురడు-నకతారలు 
కనిపించడం,  స్ూరోయేదయంతో  అవి 
కనిపించకుండ  పోవడం,  కొంత్క్లం  వేడి, 

కొంత్క్లం  చల్,  కొంత్క్లం  వరాషాలు-  ఇలా 
పరకృతిలో  చోటు  చేస్ుకుంటునన  రకరక్ల 
మారుపిలలో   కరమానిన  గమనించాడు  మనిష. 

ఈ మారుపిల  కరమానిన అరథం చేస్ుకొని,  ద్నిన 
అనుస్రించటం  మొదలు  పెటాటిడు.   ఆ 
మారుపిలకు  అనుగుణంగా  జీవించడనికి 
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పరయతినస్ూత  త్న  జీవన  పరమాణాలను 
పెంచుకుననడు.  దైనంద్న  వయేవహారాలను 
స్ులభంగా  చకకద్దుదకోవడనికి,  స్ూరయే-
చందురల  గమననిన  తెలుస్ుకోవడనికి,  ఇలా 
రకరక్ల  క్రణాలతో  క్లానిన  లెకికంచటం 
మొదలు  పెటాటిడు.  ఇలాంట్   'క్లగణన'ను 
స్ూచించేదే, క్యేలండర్. 

లాట్న  భాషలో  క్యేలండే  (Kalendae)  అనే 
పదం  నుంచి  పుట్టింద్,  'క్యేలెండర్'  అనే 
మాట.  క్లెండ్ అంటే 'నెలలో మొదట్ రోజు' 

అని అరథమట. క్నీ  ఇపుపిడు క్యేలండర్ అనేద్ 
రోజులు-  వారాలు-  నెలలు-  స్ంవత్సారాలు- 

అనినట్నీ  చూపించే  ఒక  క్ల  స్ూచిక 
ఐపోయింద్. 

ఎ ని న  ర క్ ల  క్ యే ల ం డ ర ు లి? 

వివిధ  దేశాలోలి,  వివిధ  నగరికత్లోలి,  వాళ్ళ 
వాళ్ళ  జీవన  విధాననిన  అనుస్రిస్ూత  పలు 
రక్ల  క్యేలండరులి   అమలులోకి  వచాచియి. 

గ్రగరియన  క్యేలండర్,  జరమన  క్యేలండర్, 

హిందూ  క్యేలండర్,  ఇసాలిమిక్  క్యేలండర్, 

ఇరానియన  క్యేలండర్,  హిబూర  క్యేలండర్, 

బౌదుధాల  క్యేలండర్-  ఇలా  ఎన్న  రక్ల 
క్యేలండరులి ఉంటుననయి.  

వీటనినట్లోనూ 'క్లానిన లెకికంచే పదధాత్ులు 
ఏంట్'  అని చూసేత మటుకు,  అవి పరధానంగా 
రండు  విధాలు:   'చాందరమానం', 

'సౌరమానం'.  చందురడి  గమనం  ఆధారంగా 
లెకకకటేటి  క్లానిన  చాందరమానం  అనీ, 

స్ూరుయేడి  గమనం  ఆధారంగా  లెకకకటేటి 
క్లానిన సౌరమానం  అనీ అంటారు. 

అనేక ఇత్ర దేశాలోలి మాద్రిగానే మన దేశంలో 
కూడ  ఈ  రండు  రక్ల  క్యేలండరూలి 
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అమలులో  ఉననయి.   మన  స్ంస్కృతి 
స్ంపరద్యాలలో  భాగంగా  పండుగలు 
పబాబులు  జరుపుకునేందుకు  వాడే  తెలుగు 
క్యేలెండరు  చాందరమానపుద్.   ఇక 
మనందరికీ   బాగా  అలవాటైపోయి, 

పారమాణికంగా  వాడబడుత్ునన  ఆంగలి 
క్యేలండర్ సౌరమానం పరక్రం  నడుస్ుతంద్. 

గ్ రగ రి య న  క్ యే ల ం డ ర్  
పరపంచ  వాయేపతంగా  ఇపుపిడు  మనం  అందరం 
వాడే  ఇంగీలిషు  క్యేలండర్  అస్లు  పేరు 
గ్రగరియన  క్యేలండర్.  పరపంచం  అంత్టా 
ఇద్   పరస్ుతత్ం  అమలులోఉనన,  దీనిన 
నెలకొల్పినవా ళ్ుళ మటుకు రోమనేలి.  
ఒకపుపిడు రోమనులి  ఓ 'రోమన క్యేలండర్' ను 
అనుస్రించేవాళ్ుళ.   ఆ  క్యేలండర్  పరక్రం 
స్ంవత్సారానికి  పద్నెలలు-  మారిచి  నుండి 
డిసెంబరు  వరకు  ఉండేవి.   చల్క్లం 
క్లానికి  లెకక  ఉండేద్  క్దు.   అద్ 
పూరతవవగానే  మళ్ళ కొత్త స్ంవత్సారం పారరంభం 
అయేయేద్.   అదంతా  కూడ  మరి, 

చాందరమానం  పరక్రం  ఉండేద్!  చందురడు 

కనిపించే  పౌరణమి  నుండి  నెల  పారరంభం 
అవుత్ుండేద్.   ద్ంతో  అదంతా  కొంచెం 
చాలా   ఇబబుంద్గానే   ఉండేద్. 

కొ త్ త క్ యే ల ం డ ర ు
పరతి  స్ంవత్సారం  జనవరి  ఒకటవ  త్దీన  కొత్త 
స్ంవత్సారం  పారరంభం  అయేయే  స్ంపరద్యం 
కీర.పూ.  46 లో  గానీ  మొదలు  క్లేదు.  దీనిన 
మొదట  పారరంభించినవాడు  రోమన  చకరవరిత 
'జూల్యస్  సీజర్'.   అందుకే  ఆ  కొత్త 
క్యేలండర్ని  జూల్యన  క్యేలండర్  అని 
పిలవటంమొదలు  పెటాటిరు.   అంత్కు 
ముందునన  రోమన  క్యేలండర్కు  చాలా 
స్వరణలు చేశాడు జూల్యస్ సీజర్. 
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అయిత్  ఈయన  త్యారు  చేసిన  జూల్యన 
క్యేలండర్కూ,  నిజంగా  స్ంభవిస్ుతనన 
స్ూరుయేడి  గమననికీ   పరతి  స్ంవత్సారమూ  11 

నిముషాల  త్డ  రాసాగంద్.   అలా  కొనిన 
వందల-వేల  స్ంవత్సారాలు  గడిచిపోయే  స్రికి, 

ఈ   త్డ  క్సాత  చాలా  పెదదదే  అయిపోయింద్. 

నిముషాల  త్డ  రోజుల  త్డ  అయి 
కూరుచిననద్.  ద్నికి  తోడు  భూ 
పరిభరమణానికి  మరో  పావురోజు  ఎకుకవ 
పడుత్ుననదని  తెల్సింద్.  అటాలి  కూడ 
జూల్యస్  సీజర్  గారి  క్యేలండరు  వనక 
పడింద్!

ఈ  ఇబబుందుల్న  స్వరిస్ూత,  16 వ  శతాబదపు 
'గ్రగరీ'  అనే  పోప్గారు  క్యేలండరోలి  మరికొనిన 
స్వరణలు  చేశారు.   నలుగు  స్ంవత్సారాలకి 
ఒకసారి ఒక పూరితరోజును ఫిబరవరి నెలలో కల్పి, 

ద్నిన  'లీప్  స్ంవత్సారం'  అననరు. 

కీర.శ.1600 ను  మొదట్  లీప్  స్ంవత్సారంగా 
పరకట్ంచారు.  అపపిట్నుండి  పనెనండు నెలల 
ఈ  క్యేలండరును  ఆయన  పేరిట, 

'గ్రగరియన  క్యేలండర్'  అని  పిలుస్ుతననరు. 

పరపంచంలో  ద్ద్పు  అనిన  దేశాలు  క్లానిన 
లెకికంచడనికి  పరస్ుతత్ం  ఈ గ్రగరియన  పదధాత్ 
వాడుత్ుననరు. 

నె ల ల  పే ర ు లి ఎ లా  వ చా చి యి ? 

ఈ  క్యేలండరోలి   పనెనండు  నెలలు  ఉననయి 
కద్, వాట్ పేరలినీన మనకు తెల్సినవే- అయిత్ 
ఆయా  నెలల  పేరలి  వనక  ఉనన  కథా  కమామీషు 
ఆస్కిత కరంగా  ఉంటుంద్: 

జ న వ రి  నెలను స్ంవత్సారంలో మొదట్ నెలగా 
'జూల్యస్  సీజర్'  మారాచిడు. 'జేనస్'  అనే 
గీరకు  దేవుడి   పేరు  మీద  జనవరి  నెల  పేరు 
వచిచింద్.  గీరకు  పురాణాల  పరక్రం  జేనస్ 
దేవుడికి  రండు  ముఖాలుంటాయి.  రండూ 
వేరు వేరు ద్శలను చూస్ుతంటాయి.  ఒక సిథతి 
నుండి  మరొక  సిథతిలోకి  మారుపి  చెందే  అనిన 
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క్లాలోలిను  పరజలు  ఈ  గీరకు   దేవుడిని 
ఆరాధించేవాళ్ుళ.  యుదధా  స్మయం, 

వయేవసాయం,  పెళ్ళళ్ుళ-  అనినట్లోనూ  ఈ 
దేవుడు గతించిన  క్లానీన,  రాబోయే  క్లానీన 
స్ూచిస్ూత   ఉండేవాడననమాట.   అందుకనే 
కొత్త స్ంవత్సారానిన  ఈయన  పేరుతో మొదలు 
పెట్టించాడు జూల్యస్ సీజర్. 

ఇక,ఫిబరవరి  కథ  కొంచెం  పెదదద్. 

'ఫి బ ు రవా ల్ యా ' అనే పదం లాట్న భాషలోద్. 

దీని  అరథం  'శుద్ధా  చేయటం'.  రోమనులి  ఫిబరవరి 
పద్హేనవ త్దీని  పరిశుద్ధా చేస్ుకునే పండుగగా 
'ఫిబురవా'  అని  పిల్చేవాళ్ుళ.   ఫిబురవా 
పేరుమీదే ఈ నెలకి  ఫిబరవరి అని పేరు వచిచింద్. 

కీర.పూ  7 వ  శతాబిద  వరకు  రోమనలి  క్యేలండరోలి 
పద్ నెలలే ఉండేవని చెపాపిను కద్, ఆ రోజులోలి 
మారిచి  నెలతోటే  స్ంవత్సారం  మొదలయేయేద్. 

చల్క్లానిన  లెకకలోకి  తీస్ుకునేవాళ్ుళ  క్దు. 

క్నీ కీర.పూ  713 లో రోమన చకరవరిత  'నూయేమా 
పాంపిలస్  '  క్యేలండర్కి  చివరోలి  ఈ  నెలను 
కల్పాడు.   ఆ  త్రావత్   ఓ  రండు  వందల 
యాభై  స్ంవత్సారాలపాటు  ఈ  నెలకు  23 

రోజులే  ఉండేవి.  అపుపిడు  జూల్యస్  సీజర్ 
దీనికి మరో నలుగు రోజులు కల్పి 28 రోజులు 
చేశాడు.   త్రావతి  క్లంలో   పోప్  గ్రగరీ 
నలుగు  స్ంవత్సారాలకు  ఒక  రోజును 
అదనంగా  కల్పే  స్రికి,   ఫిబరవరి  నెలలో 
నలుగు స్ంవత్సారాలకు ఒకసారి  29 రోజులు 
ఏరపిడడాయి. 

ఇక  గీరకు  పురాణాల  పరక్రం  మా ర్ సా  
(మరిసాడోనియస్)  అనే  దేవుడు  యుద్ధాలకు 
అధి  దేవత్.   ఆ  దేవత్  పేరు  మీద  ఈ  నెలకు 
'మార్చి'  అని  పేరు  వచిచింద్.   ఈ  నెలలో 
మార్సా  ను  పూజించి  తిరిగ  యుద్ధాలను 
మొదలు  పెటుటికునేవాళ్ుళ.   మొదట్లి, 
రోమన  క్యేలండర్  పరక్రం,  స్ంవత్సారం  ఈ 
నెలతోటే  మొదలయేయేద్.   క్నీ  జూల్యస్ 
సీజర్   పుణాయేన  జనవరి  నెల  మొదట్కి  వచిచి, 

ఇద్   మూడో నెల అయియేంద్. 

త్రావతి నెల ఏపిరయల. లాట్న పదం 'ఏ పి రల్ స్ ' 

దీనికి ఆధారం. 'కిరయ'  అనీ, 'తెరుచుకునేద్' 

అని  దీనికి  రండు  అరాథలు  ఉండేవి.   ఎన్న 
పండుగలు,  శుభక్రాయేలు  మొదలు  పెటేటి 
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నెలగా  ఏపిరల్స్  నెల  ఉండేద్. 'ఏఫ్రడైట్  '  అనే 
మరో  దేవత్  పేరు  మీద  ఏపిరయల  వచిచిందని 
మరో  కథనం  కూడ  ఉంద్.    అంద్నికి, 

పేరమకు అధిదేవత్  ఏఫ్రడైట్.  ఏపిరయల నెలలో 
వస్ంత్క్ల  ఆగమనంతో  ఎంతో  ఆహాలిదంగా 
ఉంటుంద్  కద్,  అందువలలి  ఈ  నెలకు   ఆమ 
పేరు పెటాటిరని చెబుతారు.  మొదట్లి ఈ నెలకి 
29  రోజులే  ఉండేవట.   జూల్యస్  సీజర్ 
దీనికి మరో రోజు కల్పి 30 రోజులు చేశాడు.  

ఇక,  ఫ్రంచి-లాట్న  పద్లైెన  'మాయి', 

'మయాయే'  లు   మే  మాస్పు   మూలాలు  అని 
చెబుతారు.  ఇటలీలో   వస్ంత్క్లపు  దేవత్ 
పేరు  మయాయే.  ఫానస్  అనే  రాజుకి,  వలాకన 
అనే  రాణికి  పుట్టిన  ఈమ   చాలా  గొపపిదట. 

మయాయే  అంటే  అరథం  కూడ  అదే-  'చాలా 
గొపపిద్' అని! మే నెల చాలా గొపపిదననమాట.

ఇక,  'జూ న్ '  అనే  లాట్న  పదం  నుండి 
ఏరపిడింద్  జూన.   రోమన  దేవత్లోలి  అతి 
ముఖ్యేమనై  దేవత్  ఈ  జూన్.  సీతరీల 
సౌభాగాయేనికి,  పెళ్ళకి  అధిదేవత్  ఈవిడ. 

జూపిటర్ అనే దేవుడికి స్వయాన చెలెలిలు.  ఈ 

నెలకి  కూడ  మొదట్లి  29 రోజులే  ఉండేవట. 

జూల్యస్  సీజర్  చేసిన  మారుపిల  వలలినే  దీనికి 
కూడ 30 రోజులు వచాచియి. 

క్యేలెండరోలి  ఇనిననిన  మారుపిలు  చేసిన 
జూల్యస్  సీజర్,  త్ను  పుట్టిన   నెలకి  జూ లె ై 
అని  త్న  పేరు  పెటుటికుననడట.   అంత్కు 
ముందు  ఈ  నెలని  'కివంట్లస్'  అనేవాళ్లిట- 

'ఐదవద్' అని ద్ని అరథం. మొదట్లి జులైె నెల 
ఐదవద్గా  ఉండేద్  కద్,  అందుకని  ఆ  పేరు 
ఉండేదనన మాట. 

రోమన  క్యేలండర్  పరక్రం  ఆగస్ుటి  మాస్పు 
అస్లు పేరు సెకిటిసిలస్- "ఆరవద్".  ఆ రోజులోలి 
ఇద్   స్ంవత్సారంలో  ఆరో  నెలగా  ఉండేద్. 

అయిత్  కీర.పూ  8 వ  శతాబిదలో  రోమ్  నగరానిన 
పాల్ంచిన  'అగస్టిస్'  చకరవరిత   ఈ  నెల  పేరును 
త్న  పేరు  మీదుగా  'ఆగస్ుటి'  అని  మారాచిడట. 

అగస్టిస్  వేరవరో  క్దు:  జులైె  నెలకు  త్న  పేరు 
పెటుటికునన   జూల్యస్  సీజర్కి  మారు  కొడుకే 
ఈయన.   మొదట్లి  ఈ  నెలకి  30  రోజులే 
ఉండేవట.  'అయిత్  త్న  మారుత్ండిర  నెల- 

జులైె-కి  31  రోజులుంటే  త్న  నెలకి   త్కుకవ 
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ఎందుకుండలని, ఈయన ఫిబరవరిలోంచి ఒక 
రోజును  త్గగించి  త్న  నెలకు  కలుపుకుననడు' 

అని  ఓ  కథ  ఉంద్. :)

ఇక  వచిచి,  సెపెటింబర్  నెల.  రోమన  భాషలో 
'సెపటిమ్'  అంటే    'ఏడవద్'  అని అరధాం.  నెలలు 
మారిచితో   మొదలైెనపుపిడు  ఇద్  ఏడోద్కద్, 

అందుకని ఆ పేరు. అయిత్  ఆ త్రావత్ నెలలు 
జనవరితో  మొదలైెన,  దీని  పేరు  మటుకు 
మారకుండ  అలానే  ఉండిపోయిందట- 

'సెపెటింబర్' అని.  

మరి  'ఆకోటి'  అంటే  ఎనిమిద్.   ఒకపపిట్ 

ఎనిమిదో  నెల   'అకోటిబరు'  అయియేంద్. 

క్యేలెండరులి  మారే  స్రికి,  ఇపుపిడు  ఇద్  పదో 
నెల  అయికూరుచిననద్.  అయిన  ద్ని  పేరు 
మటుకు అలాగ ఉండిపోయింద్.  

ఇక,  'నవం' -  తొమిమద్  నుండి  'నవంబరు'; 
'డిసెం'-పద్-  నుండి  డిసెంబరు  వచాచియి. 

అపపిట్లి  ఇవి  తొమిమదవ,  పదవ  నెలలు  కద్. 

ఇదననమాట క్యేలండరు కథ.

"మనందరం  ఉపయోగంచే  క్యేలండర్  వనక 
ఇంత్  కధ  ఉందేం!?"  అని  ఆశచిరయేం 
కలుగుత్ుంద్ కదూ, ఇదంతా చద్విత్?! 
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ఒకపుపిడు మన దేశంలో గరంధాలయాల వయేవస్థ చాలా బాగుండేద్   . పరతి బడిలోనూ ఒక గరంధాలయం 
ఉండేద్  , ద్నిలో పుస్తక్లు ఉండేవి  ! ఆ పుస్తక్లను  చదువుకునేందుకు పరత్యేకించి వారానికి రండు 
త్రగత్ులు కూడ ఉండేవి   . పుస్తక్లను పిలలిలు ఇంట్కి కూడ తీస్ుకెళ్ళ  , చద్వి  , వనకిక తెచిచి ఇచేచి 
వీలుండేద్    ! అంత్క్క  , ఊరూరా చినన గరంథాలయాలూ  , జిలాలికో  కేందర గరంధాలయం  , ఇవనీన  బాగా  
నడిచేవి.

అటాలి చాలా మంద్  పిలలిలకు ఖ్రుచి  లేకుండ విజాఞాన విన్ద్లను స్ంపాద్ంచుకోటానికీ  , పుస్తక్ల 
పటలి  ,భాష పటలి ఇషటిం  పెంపొంద్ంచుకోటానికీ  అవక్శం  లభించింద్   .
మనందరం త్లచుకుంటే  అలా  చేయటం   ఇపుపిడూ  ఏమంత్ కషటిం క్దు   .... త్లచుకుంద్మా  ,
మరి?!
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నీ తి  చ ం ద్ రక  
జరిగన కథ: కొంగలు జరిపిన మరుపుద్డిలో  నెమల్ రాజు సైెనయేం బాగా దబబు తిననద్.  అపుపిడుగానీ నెమల్  
రాజుకు త్న మంతిర దీరఘదరిశి విలువ తెల్సి రాలేదు.  చివరికి అద్ దీరఘదరిశికి కమాపణలు చెపుపికొని, బరతిమాల్-

బాలాల్  అత్నిన  మళ్ళ  పరస్నునడిని  చేస్ుకుననద్.  అపుపిడు  దీరఘదరిశి  ఇచిచిన  స్లహా  మేరకు  శత్ురవుల  కోటను  
ముటటిడించడనికి సిదధాపడింద్ నెమల్. ఇక చదవండి, నీతిచంద్రక-45 వ భాగం. 

చకరవాక  మంతిర  స్రవజుఞాడు  హంస్రాజుతో 
"పరభూ!  ముందుగా  మన  వీరుల 
బలాబలాలను   పరీక్షించాల్;  ఎవరికి  త్గనటులి 
వారిని  స్నమనించాల్.   ద్నివలలి  వాళ్లికు 
ఉతాసాహం   కలుగుత్ుంద్;  పారణాలను  కూడ 
లెకికంచనంత్  ధైరయేం  వస్ుతంద్.  ద్నం  కంటే 

కూడ   స్నమనమే  వయియేరటులి  ఎకుకవ 
ఫలానినస్ుతంద్-  స్నమనమే  అనిన  విధాలుగా 
మేలు.   స్మరుథలైెన  సెైనికులను  వారి 
పనితీరుకు  త్గనటులి  స్నమనించటానిన 
మించిన  పని రాజులకు మరేదీ లేదు" అననద్. 

వంటనే  మంతిర  మాటను  అనుస్రించి 
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హిరణయేగరుభుడు   త్న  సెనైిక  బృంద్లను 
వంటనే  అకకడికి  పిల్పించి,   బహుమత్ులు 
ఇచిచి,  బాగా  ఉతాసాహపరచి,  వాట్ననినట్నీ 
యుద్ధానికి   పేరరేపించింద్.   అంత్లోనే 
దూరంగా  దుముమరేపుకుంటూ  వస్ుతనన 
శత్ురసెైనయేం అందరికీ  కనబడింద్. 

అపపిట్వరకూ ఉరికే కూరుచినన టకకరి  క్కి 
నీలవరుణడు  స్మయం  మించిపోత్ుననటులి 
వచిచి  హిరణయేగరుభుడి  ముందు  నిలబడి, 

"పరభూ!  ఈ  సేవకుడి  పలుకులనూ  కొంచెం 
దయతో  వినండి.   న  అభిపారయానిన 
పలచనగా  చూడకండి.   ఈ  చినన  విననపానిన 
వినండి-  అద్గ,  శత్ురవు కయయేం కోస్ం క్లు 

దువువత్ూ   మన  కోట  వాకిల్  దగగిరికి 
వస్ుతననడు.   అత్డు  మన  కోటనుండి 
బయట్కి  పోయే  ద్రిని   ఎకిక  వచాచిడంటే, 

మనం అందరం క్ళ్ుళ తెగనటులి ఇకకడే ఉండి 
పోయి,   ఊరూ  పేరూ  లేని  వాళ్లి  మాద్రి 
చావాల్సా   వస్ుతంద్. 

ఈ  స్మయంలో  ననున   ఖాళ్గా  ఉంచకండి. 

'పంపవచుచి-పంపరాదు'  అనే  అనుమాననిన 
విడచి,  ననున  త్మరి  ఇషటిం  వచిచిన  పనికి 
పంపండి.   త్మరి  ఆజఞా  అయిందంటే  నకు 
ఎదురైన  ఈ   గరువంకల  గుంపును  నేను 
అస్సాలు  లకయేపెటటికుండ  ముందుకు 
దూస్ుకుపోతాను.  ఇవేవో  నేను 
కండక్వరంతో  మాటాలిడే   పిచిచి  మాటలు 
అనుకోకండి.   నేను  యుదధాంలో  పోరాడే-

టపుపిడు   ఎదురువచిచిన  శత్ురవులందరూ 
ఎటాలి   చసాతరో;  ఏవిధంగా  చెలాలిచెదరై 
పారిపోతారో  త్మరు స్వయంగా చూడగలరు. 

న  మాటను   ఈ  ఒకకసారికీ  మనినంచి 
చూడండి- వడ్డాతో  స్హా  న  రుణాననంతా  ఆ 
మొరటు  శత్ురవులచేత్  కకికసాతను;  ఆ 
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విధంగానెైన   త్మరి  రుణం  నుండి 
విముకుతడినౌతాను-  స్రేనననటులి  కనీస్ం 
త్మరి   కనుబొమమను  ఓమారు  కదలచిండి- 

చాలు" అననద్. 

చకరవాకమంతిర  స్రవజుఞాడు  ఆ మాటలకు 
ముఖ్ంలో  నవువ  క్ని  నవువను  పులుముకొని, 

వటక్రంగా-  "ఔనౌను.  నువువ  ఎంత్కెైన 
స్మరుధాడివే.   ఊరికే  శరమపడకు;  ఇంత్ట్తో 
చాల్ంచుకో.  'ఏమి    చేయచుచి;  ఏమి 
చెయయేకూడదు' అనేద్ తెలీక ఊరికే  మాటలు 
పేరలటమే  త్పపి,  నీకు  బుద్ధా  అణువంత్  కూడ 
ఉననటులి  లేదు.  ఎపుపిడూ  నువువ   'యుదధాం-

యుదధాం' అనే  కలవరిస్ూత వస్ుతననవు.  ఇద్గ 

ఇవాల్టికి అద్ నిజమైంద్.  నువేవ  దీనికంత్ట్కీ 
క్రణం.  నిషాకరణంగా   ఈ   వైరానిన 
పెంచుత్ూ  వచిచింద్  అస్లు  నువేవ.   దీనివలలి 
మా  అందరి  మీద్   పరళ్యం  విరుచుకు 
పడుత్ుంద్   గానీ,  నీ  ఒకకడితోటీ  పోయేద్ 
క్ద్ద్.  

యుదధాం అంటే ఏంట్ తెలీనివాళ్ుళ ఇంట్ దగగిర 
ఎన్న   బీరాలు  పలుకుతారు  క్నీ,  నిజంగానే 
గాల్  అటు  మళ్ళ  పోరాడల్సా  వసేత    చూడల్- 

వాళ్లి   కిరంద్  దవడల   కీళ్ుళ  పడిపోతెై;  ఇక 
న్ట్లించి  మాట  పెగలదు.  నేను చెపేపి మంచి 
మాటలను   త్కుకవగా  చూడకు-  నీ  దురామరగి 
పు  బుద్ధాని  కట్టిపెటుటి.   కొంచెం 
మంచివాడివవువ!"  అని,  రాజువైపుకు  తిరిగ 
"పరభూ! ఈ  మస్గాడి  గొపపిలు  అనీన  నిజం 
అనుకొని,  మన  గౌరవానీన,  పారణాలనూ 
కోలోపివటం   మంచిద్  క్దు.   వీడికి  బాగా 
కొరవవకిక,  న్ట్కి  వచిచినటలిలాలి    కూస్ుతననడు 
త్పిపిసేత,  ఏ   కొంచెం  కూడ  పనికి  రాడు. 

జాగరత్తగా  చూసేత  వీడు   సేనహిత్ుడి  వేషంలో 
చరిస్ుతనన  శత్ురవు.  
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త్మరు    మంచిత్ననికి  పోయి,  ఈ 
మస్గాడి  శుదధా దండగమారి సేవలను కూడ 
తియయేతియయేగా  వరిణస్ుతంటారు.  ఈ 
దురామరుగిడి  మాటలను  కొంచెం  కూడ  చెవిన 
వేస్ుకోకూడదు.  మన  సెనైయేం  ఈ  కోటను 
విడిచి  బయట్కి   వళ్లిందంటే,  ఇక  మనం 
అస్లు  కోటలోకి    చేరిన  పరయోజనమే 
నెరవేరదు-  దీనికోస్ం మనం పడడా శరమ అంతా 
కూడ  పూరితగా నిషపిరీయోజనం అవుత్ుంద్.  

'నీళ్లిలో ఉండి ఏనుగును కూడ పీనుగును 
చేయగల్గిన  మొస్ల్,  ఆ  నీళ్లి  బయట 
ఉననపుపిడు  కుకక  పాట్  కూడ   చేయదు 
-అదంతా  సాథనభరంశం  వలలినే  కద్?   కోట 

బయట్కి  వళ్ళనటలియిత్  యుదధాంలో  మన 
గువవలనీన  గవవకు  కూడ    కొరగావు.  ఈ 
నీలవరుణడు  అనుకూల   శత్ురవు.   వీడి 
మాటలు  త్మరి  చెవులకు  అమృత్ 
స్మానలుగా  తోస్ుతననటులిననద్-  అందుకే 
త్మ  మతికి  అవే  స్రయినవి  అనిపిస్ుతననయి. 

ఇంత్కీ  మనవాళ్లికు  క్లం  మూడినటులిననద్; 

అందుకే  మీ  మనస్ులో  ఈ  మస్పు  మాటలు 
వాటంగా  నటుకుంటుననయి.."  అంటూ 
ఇంక్  ఏదో  చెపపిబోయిన   మంతిర  మాటలకు 
అడడాం  వచిచింద్   క్కి. 

ఆ  స్రికి  ద్నికి  అరథమైంద్-  'హిరణయేగరుభుడు 
త్న  మీద  'నమమకం'  అనే  ఉరిలో  ఇపుపిడు 
పూరితగా చికుకకొని ఉననడు' అని! అందుకని 
అద్   మనస్ులో  స్ంతోషస్ూత,  స్రవజుఞాడిపైె 
కోపంతో విరుచుకుపడింద్: 

హంస్రాజుతో  అననదద్:  "మహారాజా!  న 
మాటలను  త్కుకవ  చేయక,  త్మరి  ద్వయే 
చిత్తంలో  కొద్దగా  తావిచిచి  వినండి.  ఈ 
స్రవజుఞాడు  మేకవనెన  పుల్.   మనకు   ఏమనై 
స్రే,  త్న  పారణాలను  మాత్రం 
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క్పాడుకుంద్మని  వీడి  ఆశ-  అందుకనే 
ఇపుపిడు  ఇనిన  పోకడలు  పోత్ుననడు.  వీడు 
మన దగగిర ఉంటే  మన  ఒళ్ళ పాము ఉననటేలి. 

అస్లు   ఇత్ను యుద్ధానికి రాకపోవటమే 
మేలు.   ఇత్ను  ఒకకడూ  లేనంత్  మాతారన 
మనకేమీ కొరత్ రాదు.  బాసిక్లు ద్చినంత్ 
మాతారన  పెళ్ళ  ఆగుత్ుంద్?  పరభువులవారి 
ముందు  గొపపిలు  చెపుపికోకూడదు  గాని, 

త్మరికి  గ్లుపు  సాధించి  పెటేటిందుకు  నేను 
ఒకకడినీ చాలు.  న గొపపిత్ననిన చూడలేక, 

లేని  త్కుకవ  త్ననిన  నమీద  మపి,  ననున 
తిడుత్ుననడు వీడు. 

అయోయే,  వినేందుకు  ఇద్  ఎంత్  రోత్గా 
ఉననద్!  నిజంగా  చూసేత  ఇవనీన  ననున 
దగగిరివాడుగా  భావించి  ఆదరిస్ుతనన 
పరభువులవారిని అనటమే త్పపి, ననున  అనటం 
అవుత్ుంద్?!   ఇత్నివంట్   సేవకులకు 
ఎటాలిన్ తెలీదుగాని, శరీరంలో పిరికి కండ లేని 
ధీరులకు  పారణాలకంటే  అభిమానలే ఎకుకవ. 

ఆత్మ   గౌరవమే  పారణాలకంటే  అధికం. 

అందువలలి  లోకంలో  అభిమానవంత్ులు 
నీచపు  పనులకు  త్ల  ఒగగిరు.   పారణాలనెైన 
వదులుతాను  గానీ,  ఆత్మగౌరవానిన  విడచిపెట్టి 
లోకంలో  'పిరికి  పంద'  అనే  అపవాదును 
మస్ుకోలేను.  

కుండను  మూసేందుకు  మూకుళ్ుళ 
క్వాలంటే  దొరుకుతాయి  గానీ  న్ట్ని 
మూసేందుకు  మూకుళ్ుళ  ఎకకడ  దొరకవు. 

స్మయం  వచిచినపుపిడు  పారణాలు 
క్పాడుకొని,  పరళ్య  క్లం  వరకూ  ఈ 
గొపాపియనే  బరత్ుకుతాడేమ  మరి, 

బరత్కనివవండి!"  అని,  మస్పు  నవువ  ఒకట్ 
నవువత్ూ   "ఆహాహా!  వీడి  మాటల్న 
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నమామలట!  మన  గువవలట,  కోటను  ద్ట్ 
బయట్కి వళ్త గవవకు కూడ కొరగావట!  కొద్ద 
రోజుల  కిరత్మే  అనంత్మైన  శత్ుర  సెనైయేల  మీద 
పడి,  ఊచకోత్  కోసి  వచిచిన  మన  సెనైయేం 
ఇపుపిడు   ఈ  కొద్దపాట్  సెనైయేనికి   ఎదురొడిడా 
నిలువవట!  దీనిన  మించిన  అపహాస్యేం  వేరే 
ఏముంటుంద్?   పనికిమాల్న  ఈ 
అనుమానలనినట్నీ  కట్టిపెట్టి,  సెనైయేంతో   స్హా 
బయట్కి  ఉరికి,  ఇపపిట్కే  చచిచి  ఉనన  ఆ 
కొద్దపాట్  శత్ుర  మూకలనూ  త్ుదముట్టించి 
వద్దం"  అంటూ     శూలాలాలింట్   మరినిన 
పొడుపులతో   ఆ  చకరవాక్నిన   పీడించి, 

హంస్రాజుకు పొగరు ఎకికంచింద్.  

ఈ  విధంగా  నీలవరుణడితోబాటు  విధి  కూడ 
త్నను  పేరరేపించినటలియి,  "ఇద్  నీళ్ళలోని 
ములులి"  అనీ,  "ఇటాలి  అనిశ్చితితో  ఊరికే 
క్లానిన వృధా చెయయేరాదు" అనీ కొంచెం సేపు 
ఊగస్లాడి  కూడ,  చివరికి  ఆ   హంస్రాజు 
ఊరకే ఉండిపోయింద్.  

ద్ంతో నీలవరుణడికి  కూడ  హంస్రాజునుండి 
పూరిత  అంగీక్రం  దొరకలేదు.  అయిన  అద్ 

ఆవేశానిన  నట్స్ూత    త్న  చేతికి  అంద్నంత్ 
సెనైయేనిన  వంట  బెటుటికొని   కోట  వలుపల్కి 
పరుగు పెట్టి, శత్ురసెైనయేంతో త్లపడింద్. 

ఇదంతా  చూసి,  అకకడ  చేరిన  పక్షులనీన 
రహస్యేంగా  త్మలో  తాము   గుస్గుస్లు 
పోవటం  మొదలు  పెట్టినెై.   చకరవాక  మంతిర 
సేనపతిని  స్మీపించి  "నీలవరుణడితో  సేనహానిన 
మానిపించటంకోస్ం మన రాజుతో  నేను ఏమేం 
అనలో అవనీన అనేశాను.  నేను ఎంత్ చెపిపిన 
త్న  ద్రిని విడువక, మన రాజు  "నేను పట్టిన 
పిటటికు  నలుగు  క్ళ్ుళ"  అనే  అంటుననద్. 

మన  మీద్కి  నింద  రాకుండ,  చేత్నెైనంత్ 
వరకూ   మనం  నిల్పి  చూశాం.   ఇక  మీద 
దేవుని  చిత్తం  ఎలా  ఉంటే  అలా  జరగక 
మానదు.  మనకి క్లం-కరమం కల్సి రాకపోత్ 
మన  రాజుకు మంచి బుద్ధా ఎలా  పుడుత్ుంద్? 

మన  రాజుకు  కొరత్తవాళ్లి   త్నవాళ్ుళ.  మనం 
అందరం పరాయి వాళ్లిం!" అననద్.  

ఆ  విధంగా  మాటాలిడుకుంటూనే,  దగగిరగా 
వస్ుతనన   హంస్రాజుని చూసి,  కళ్లితోటే సెగైలు 
చేస్ుకుంటూ,  ఏదో  యుదోధాతాసాహంతో  పని 
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చేస్ుతననటులి  నట్ంచటం  మొదలు  పెటాటియి 
పక్షులనీన.  
అంత్లోనే   తెలలిని  త్న   రకకల   కదల్కవలలి 
పుట్టిన  గాల్  వేగానికి  రేగన  దుముమ  భూమిని, 

ఆక్శానిన  కపిపివేస్ుతండగా  గొపపి  కోపంతో, 

ఆవేశంతో  ఒళ్ుళ  తెలీనటులి   యుదధాం 
చేసేందుకు   పరుగున  వచిచింద్  హంస్రాజు. 

కళ్ళలో నిపుపి కణాలు వలువడుత్ుండగా  అద్ 
శత్ురస్మూహాల  ఎదుట  నిలబడడాద్.   ఆ 
వనుకనే  హిరణయేగరుభుడి  సేన  స్మూహాలు 
ఆక్శం  దదదరిలేలిటులి   ఒకళ్లినొకళ్ుళ ముందుకు 
రమమని పిలుచుకుంటూ, సింహాలాలిగా గరిజిస్ూత, 
ముందుకురికి, శత్ుర సెైనయేంతో  త్లపడడాయి. 

వాళ్లిలో  దీరఘముఖ్ుడు  మొదలైెన  కొంగలు 
మునుపట్  త్మ  పగను  గురుతకు 
తెచుచికొననయి.  రోషంతోటీ,  ఆవేశంతోటీ 
పారణాలకు  తెగంచి  శత్ుర  సెైనయేం  లోనికలాలి 
చొరబడడాయి.   ద్రుణమైన   గళ్లితో   రకతం 
వచేచిటులి గీకుత్ూ, పొడుస్ూత, అతి కఠినమైన 

క్ళ్లి  దబబులతోటీ,  పిడికిల్  గురదుదలతోటీ, 

శత్ురవులను  ఘోరంగా  నొపిపించాయి. 

అదుభుత్మైన  ఆ  చరయేతో  నెమల్  రాజు 
సెనైయేలనీన  నశ్ంచి,  'కేవలం  కొనిన   పక్షులు 
మాత్రమే  పారణాలతో  మిగల్నయా' 

అనిపించింద్.  అంత్లోనే-  త్ను  కూడ  ఒక 
విధమైన  ఎగరే  పక్షే  కద్,  అందుకని-  "ఈ 
పక్షుల  ద్రుణ  మరణానిన  నేను  చూడలేను" 

అననటులి  స్ూరుయేడు   అస్తమించాడు. 

పడమట్  కొండల  మరుగుకు  పోయి 
ద్కుకననడు.  చిరుచీకటులి కముమకుంటునన 
ఆ  స్మయంలో  పక్షుల  గుంపులనీన  యుద్ధానిన 
చాల్ంచి  త్మ త్మ ఇళ్ళకు పోయినెై. 
ఆ  రాతిరకి  అనీన    నిదరపోయి  మరునడు 
ఉదయం తిరిగ యుద్ధానిన  మొదలు పెటాటియి 
పక్షులు.  ఆనడు సాయంత్రం  ఇంక్ యుదధాం 
భీకరంగా  జరుగుత్ుండగానే,  ఒంటరిగా 
కోటలోకి   చొరబడింద్  క్కి-  మేఘవరుణడు. 

మండుత్ునన   కటటిపులలి  ఒకట్  ద్ని 
ముకుకన... !      (త్రావత్ ఏమైందో..?!)
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గ ు ర ు దే వో  మ హే శ వ ర: 
ఐశవరయే రాసిన ఈ కథ, కొంచెం ఆలస్యేంగా మీ ముందుకొస్ుతననద్..  స్ంత్  కబీర్  ఏం చెపాపిడో తెలుస్ుగా?

రచన:యం.ఐశవరయే, ఐదవ త్రగతి-బి, మహేందర అక్డమీ, జహీరాబాదు 

ఒక  ఊళ్ళ  రామయయే,  శ్వయయే  అనే  ఇదదరు 
సేనహిత్ులు  ఉండేవాళ్ుళ.  ఇదదరూ  చకకగా 
కల్సి  మలసి ఉండేవాళ్ుళ.  వారిలో రామయయే 
కొంత్  ఉననత్మైన  కుటుంబంనుండి 
వచాచిడు; శ్వయేయేమ పేద కుటుంబం వాడు. 

డబుబులునన  కుటుంబంవాడవటంతో 
రామయయే  బాగా చదువుకుననడు- శ్వయయే పైె 
చదువులకు వళ్ళకనే పనిలోకి ద్గాడు. 

వాళ్ళ ఊరిలో  చాలా పేరుగాంచిన  శ్వాలయం 

ఒకట్  ఉండేద్.   శ్వరాతిర  స్ందరభుంగా  ఆ 
గుడిలో  ఆధాయేతిమక  క్రయేకరమాలు 
జరుగుత్ుంటై.  

ఇదదరు  సేనహిత్ులూ  శ్వాలయానికి  వళ్ళరు. 

చిననపుపిడు  వీళ్లికు  చదువు  చెపిపిన 
ఉపాధాయేయులవారే,  ఇపుపిడకకడ  ఒక 
ఆధాయేతిమక పరవచనం ఇస్ుతననరు. 

రామయయే,  శ్వయయే ఇదదరూ అకకడే కూరొచిని 
పరవచనంమొత్తం  విననరు.  పరవచనం  ఇదదరికీ 
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నచిచింద్.  పరవచనం ముగయగానే  అందరితో 
బాటు  లేచి  ,గబగబా  దైవ  దరశినం  చేస్ుకొని, 

పరకకనే  పారంగణంలో  నిలబడడాడు  రామయయే. 
శ్వయయేమటుకు  ముందుగా   వళ్ళ   త్మ 
గురువుగారిని  పలకరించి   నమస్కరించాడు. 

అటుపైెన  వళ్ళ  దేవుడిని  దరిశించుకొని  తిరిగ 
వచాచిడు. 

"ఒరే,  స్మయాయే!  పెదదయిన  నీకు  తెల్వి 
రాలేదురా,  అందరికంటే  ముందు  వళ్ళ 
దవైదరశినం  ముగంచుకుంటే,  ఆ త్రావత్ ఇక 
సేవచఛాగా  ఏమైన  చేయచుచి  కద్.  అటాలి  క్క 
ముందు  ఆ  ముస్లాయనిన   కల్సి,  కబురులి 
చెపిపి,  స్మయం  వృధా  చేసితవి;  ఆలోగా 
అందరూ  దవైదరశిననికి   పోయారు,  నువువ 
కూయేలో  వనక  నిలబడల్సా  వచిచింద్  కద్! 

దేవుడికంటే  నీకు  ఆయనే 
ఎకుకవైనటులిననడే?!"  అననడు  రామయయే, 
స్మయయేను మందల్స్ుతననటులి. 
"ద్నిదేముంద్రా,  రామయాయే!  ఒకరు 
ముందతై్  ఒకరు  వనకౌతారు.   నువువ 
ముందు  దేవుడిని  దరిశించుకుననవు.  ఆ 
దేవుడి  దగగిరికి  పోయే  ద్రిని  చూపించిన 
గురువును నేను దరిశించుకుననను. ఈయనే 
లేకపోత్ నేను  ఏమయి ఉందున్! ఆ దేవుడిని 
చూసేందుకు కూడ రాలేకపోదునేమ మరి!" 

అననడు  స్మయయే. 
కబీరుద్స్ు  గురువును  గురించి  చెపిపిన 
మాటలు త్లపుకు  రాగా సిగుగితో త్లవంచాడు 
చదువుకునన  రామయయే.
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భ ూ తా ల ు  చే సి న  మే ల ు  
దయాయేలు,భూతాలు   నిజంగా   లేవులే   గానీ,  పిలలిలను  అలరించేందుకు  మటుకు  భలే  ముందుకొసాతయి, 

ఇద్గ- ఈ కథలో లాగా....         

రచన: యస్.పరవీణ కుమార్, ఐదవ త్రగతి, పరకృతి బడి, చెనేనకొత్తపల్లి. 

అనగనగా  అడవిని  ఆనుకొని  ఒక  ఊరు 
ఉండేద్.  ఆ  ఊళ్ళ   నరస్యయే,  నరస్మమ  అనే 
దంపత్ులు  ఉండేవాళ్ుళ.   వాళ్ళ  కొడుకు 
భరత్ చాలా మంచివాడు.  ఒకరోజున అత్ను 
అలా  స్రద్గా  తోటలో  తిరుగుత్ూ  ఉంటే 
అందమైన  సీతాకోకచిలుక  ఒకట్  కనబడడాద్. 

అద్  చాలా  అందంగా  ఉంద్;  ఒకసారి  వచిచి 
అత్ని  చెయియే  మీదనే  వాల్,  మళ్ళ  దూరంగా 
ఉనన పువువల మీద వాల్, హడవిడిగా  అటూ-

ఇటూ తిరుగుత్ూ  స్ందడి చేసిందద్.  ద్నేన 
కొద్ద  సేపు   చూసిన   భరత్కి   'ఇక  ద్నిన 
పటుటికుంద్ం'  అనిపించింద్.   ఆ  సీతాకోక-
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చిలుక   వంట  పడడాడు.  అయిత్   అద్  ఎంత్ 
సేపట్కీ   అత్నిన  ఊరిస్ూత  పోయింద్  గానీ, 

చేతికి మాత్రం చికకలేదు.  

తెల్వి  వచిచి  చూస్ుకునే  స్రికి,  భరత్  త్మ 
తోటను   ఎపుపిడో  ద్ట్పోయి  ఉననడు. 

ఇపుపిడు  ఎకకడో,  అడవిమధయేలో  ఉననడు. 

వనకిక  వళ్ళ ద్రేద్?! 

అడవిలో   కనబడిన  ద్రలిను  పటుటికొని 
పోబోయాడు భరత్. అయిత్  ఎటు పోయిన 
మళ్ళ త్ను వచిచిన చోట్కే వస్ుతననడు! 

అత్ను అటాలి కంగారు పడుత్ూ ఉంటే దగగిరలో 
ఉనన  మరిర  చెటుటి  తొరరలోంచి  గుస్గుస్గా  ఏవో 
మాటలు  వినవచాచియి.  ఆ 
మాటాలిడుకుంటుననవి    మూడు  దయాయేలు! 

ఆ  స్ంగతి  మొదట  వాడికి  తెలీలేదుగానీ,  ఆ 
తొరర  దగగిర  చెవి   పెట్టి  జాగరత్తగా  వింటే   త్రావత్ 
త్రావత్ అరథమంైద్. 

వాట్లో  ఒక  దయయేం  అంటుననద్:  "నేను 
చనిపోక  ముందు  ఓ  మందు  కనిపెటాటిను. 

ఎవరికెైన  పిచిచి  పడిత్  వాళ్లి  చేత్ులకు   ఆ 
మందును  ఆరు  రోజుల  పాటు  పట్టిసేత  చాలు- 

పిచిచి పూరితగా నయమౌత్ుంద్" అని.  

అపుపిడు  రండో  దయయేం  అననద్:  "నేను 
చనిపోకముందు  న  దగగిర   మహిమగల  కతిత 
ఒకట్  ఉండేద్.  ద్ంతో  ఎవరు  యుదధాం  చేసేత 
వాళ్లిదే విజయం!" అని. 

ఇక  మూడో  దయయేం  అననద్:  "న  దగగిర  ఒక 
పరతిమ  ఉంద్.  ఆ  పరతిమను  పూజించి  ఏ 
వస్ుతవును  కోరుకుంటే  ద్నిన 
పరసాద్స్ుతందద్!" అని. 

"ఏదీ, చూపించు - చూపించు" అని 
ముచచిట  పడడాయి   మొదట్  దయాయేలు 
రండూ.   మూడోద్   వాట్కి  త్న  దగగిరునన 
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పరతిమను చూపించింద్. "భలే ఉంద్, మేమూ 
తెసాతం,  ఆగు-  మేం  చెపిపిన  వస్ుతవుల్న  కూడ 
మాకు  అందుబాటులోనే  ఉంచుకుననం 
మేము!"  అంటూ  అవి  రండూ  ఎగరివళ్ళ, 
కణాలోలి  త్మ  త్మ  వస్ుతవులతో 
తిరిగవచాచియి.   అనీన  అటాలి  ఆ  వస్ుతవులను 
చూస్ుకొని మురిసిపోయాయి. 

ఇదంతా  వింటునన  భరత్కి   ఏం   చెయాయేలో 
తోచలేదు.   'దూరంగా  పారిపోద్ం'  అని 
ఎంత్  పరయతినంచిన  మళ్ళ  అకకడికే 
వస్ుతననడయెను!  అంత్లోనే  దయాయేలు 
మూడూ   తొరరలోంచి  బయట్కి  వచిచి,  ఏవో 
కబురులి చెపుపికుంటూ  భరత్ను గమనించకనే 
ఎట్ ఎగరిపోయాయి. 

అపుపిడుగాని భరత్కి   భయం త్గగిలేదు.  అవి 
ఇక దగగిరలో లేవు గనక,  అత్ని మదడు మళ్ళ 
ఓసారి  చురుకుగా  పనిచేయటం  మొదలు 
పెట్టింద్.  అత్ను  వంటనే  ఆ   తొరరలోకి  దూరి, 

అకకడునన   మూడు  వస్ుతవులనూ 
అందుకొని,  పరతిమకు  నమసాకరం  పెడుత్ూ 
"మా  ఇంట్కి   ద్రి  తీసే  చెపుపిల్న  పరసాద్ంచు" 

అని  కోరుకుననడు.  వంటనే  అత్ని  ముందు 
రండు  చెపుపిలు  పరత్యేకం  అయాయేయి.  అత్ను 
వాట్ని  వేస్ుకోగానే  అవి  అత్నిన   వాళ్ళ  ఇంట్కి 
చేరాచియి! 

పరతిమ  స్హాయంతో   నరస్యయే,  నరస్మమ, 
భరత్  ముగుగిరూ  త్వరలోనే  గొపపి 
ధనవంత్ులైెపోయారు.  వాళ్ళకిపుపిడు  గొపపి 
గొపపి  వాళ్లితో  పరిచయాలూ,  స్ంబంధాలూ 
ఏరపిడడాయి.  అంత్లోనే  ఆ  దేశపు  రాజుగారికి 
ఒక  స్మస్యే  వచిచింద్.  రాజ  కుమారికి 
అకసామత్ుతగా   ఏదో  అయియేంద్.  పిచిచి  పిచిచిగా 
పరవరితస్ుతననద్.   ఆమ  పిచిచిని  కుద్రేచిందుకు 
ఆయన అనేకమంద్ వైదుయేలను పిల్పించాడు; 

క్నీ  ఎవవరూ  ఆమను  బాగు 
చేయలేకపోయారు.  ఆ వైదుయేలలోనే ఒకడు, 

మాటల  స్ందరభుంలో   ఈ  స్ంగతిని 
తెల్యజేశాడు భరత్కు. 

భరత్  వంటనే  బయలుదేరి  వళ్ళ   నేరుగా 
రాజుగారిని  కల్సి,  రాకుమారికి  వైదయేం  చేసే 
అవక్శం  ఇవవమని వేడుకుననడు.  "నువువ 
వైదుయేడివి  క్వు  గద్"  అననరు  రాజుగారు. 
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"అయిన  ఒక అవక్శం  ఇచిచి  చూద్దం"  అని 
'స్రే'నననరు.   భరత్  త్న  దగగిరునన  పస్రు 
మందును  రాకుమారి  చేత్ులకు   పట్టిస్ూత 
వచాచిడు.   రాకుమారి   కరమంగా   బాగ్ైంద్. 

ఆరవనడు    మందును  పట్టించాడో,  లేదో- 

వాడి  ముందు  మూడు  భూతాలు  పరత్యేకం 
అయాయేయి:  "ఒరే,  నువువ  మా  వస్ుతవులేన 
ఎత్ుతకెళ్తవురా?!  'మేం  కనుకోకలేం' 

అనుకుననవా?!  నినున   రపిపించేందుకేరా, 

ఇంత్  నటకం  ఆడింద్!"  అననయి   చేత్ులు 
చాపి వాడిని పటుటికోబోత్ూ. 

భరత్ చిట్కెలో త్పిపించుకొని, త్న దగగిరునన 

కతితని  బయట్కి  లాగ  వాట్తో  యుదధాం 
మొదలు పెటాటిడు. దీనిన  అకకడునన వాళ్లింతా 
న్ళ్ుళ  వళ్లిబెట్టి  చూస్ూత  ఉండిపోయారు. 

స్హజంగానే,  ఆ  యుదధాంలో   భరత్ుడే 
గ్లాచిడు! 

"ఒరే,  కతిత  కూడ  ఉంద్  క్బట్టి   గ్లాచివు. 

లేకపోత్  నీ  పారణాలు  తీసి  ఉందుము!" 

అననయి భూతాలు, ఓడిపోయాక. 

వంటనే  భరత్  త్న  కతితని,  మిగల్న  పస్రును, 

పరతిమను కూడ వాట్ ముందు పెట్టి, చేత్ులు 
జోడిస్ూత   "ఇవి  మీవే,  ననున  మనినంచండి. 

వీట్ని  నేను  అస్లు  తీస్ుకునేవాడిని  క్దు. 

క్నీ  వేరే  ద్రి  లేక  అలా  చేయాల్సా  వచిచింద్. 

నకుగా   వీట్తో  ఏలాంట్  అవస్రమూ  లేదు. 

ఇపుపిడు  మీకెలా  తోసేత  అలా   చెయయేండి" 

అననడు నిజాయితీగా. 

దయాయేలు మూడూ నవివ, "నువువ నిజంగానే 
మంచి  వాడివిలాగుననవు.  నిజానికి  ఈ 
వస్ుతవులు  మాకూ  అవస్రం  లేదు.  నీ  దగగిరే 
ఉంచుకో,  క్నీ  వీట్ని  ఎకుకవ  వాడకు.  నీ 
శకితమీద  నువువ  ఆధారపడటమే  మంచిద్ 
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ఎపపిట్కెైన"  అని  చెపిపి  మాయం 
అయిపోయాయి. 

ఆ  త్రావత్  రాజుగారు  భరత్ను  స్నమనించి, 

రాకుమారతనిచిచి  పెళ్ళ  చేసాతనననరు. 

"నదంటూ  సొంత్  ధనమూ  లేదు;  సొంత్ 
వైదయేమూ  లేదు;  సొంత్  బలమూ  లేదు- 

నకేమీ వదుద" అననడు భరత్.  

"ఇవేవీ  లేకునన  కొండంత్  ధైరయేం  ఉంద్; 

కొండంత్ నిజాయితీ ఉంద్- అవి చాలు. నేను 
ఇత్నిన  పెళ్ళ  చేస్ుకుంటాను"  అననద్ 
రాకుమారి. 

ఇంకేముంద్,  భరత్  రాజైపోయాడు!  అటు 
త్రావత్ అత్ను సొంత్గా విదయేలనీన నేరుచికొని, 

'చకకని రాజు' అని పేరు తెచుచికుననడు. 
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సె లా మ య !

రాధ: మీ ఆయనకు మత్ుత ఇవవకుండనే ఆపరేషన చేశారట! ఎలా సాధయేమయియేంద్?

జోయేతి: ఆ స్మయంలో మావారు సెల లో మాటాలిడుత్ుననరే!!

య లే క జీ  చి న్ న డు !

చింటూ: అమామ! తాత్యయే ఎపుపిడూ చదువుత్ుంటాడేం?

అమమ: అద్? భగవదీగిత్.

చింటు: మరి పరీకలెపుపిడే?

పో యి ం ద్ ? దొ రి కి ం ద్ ?!

రోడుడా మీద ఒకక బూటుతోనే నడుస్ుతనన వయేకితని చూసి జాల్పడడాడు ధరామరావు.

పాపం! మీ బూటు ఒకట్ పోయినటుటిందే? అననడు సానుభూతిగా.

హహహ...పోవడం క్దు. ఒకట్  దొరికింద్, అననడ  వయేకిత ఖ్స్ుసాన నవువత్ూ.

మ ృ ద ుబేర ం !

డకటిర్: మీకు పాలిసిటిక్ స్రజిరీ చెయాయేల్. బాగా ఖ్రుచి అవుత్ుంద్.

పేషంట్: పాలిసిటిక్ నేనే తెచుచికోగలుగుతాను. కొంచెం త్గగించుకోండి డకటిరుగారూ!!
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అ బ ద్ ధాల ు  ఆ డి త్   …
అబద్ధాల  కథలు  చెపపిటం   నిజానికి   చాలా  బాగుంటుంద్.   అటాలి  చకకని  అబదధాపు  కథలు  చెపిపిన  పిలలిలకు  
మేమైత్    నిజం    పట్క  బెలలిమే ఇచేచివాళ్లిం.  మైత్రష్    మటుకు  ఒట్టి  పట్కను  ఇపిపించాడు   పాపం..

ఎం.  మైత్రష్, 9 వ త్రగతి, రిషీవాయేలీ స్ూకల, మదనపల్లి.

నందపురంలో  ఉండే   గపి,  చందు,  గౌరిలకు 
వాళ్ళ  మామయయే  అంటే  చాలా  ఇషటిం. 

వచిచినపుపిడలాలి  కొత్త  కొత్త  కథలు  చెపాతడు 
మామయయే.   అంత్క్దు,  వీళ్ళతో  కల్సి 
రకరక్ల  ఆటలు  ఆడతాడు.   మామయయే 
వచాచిడంటే  పిలలిలకు  పండుగ.

ఒకరోజు  బాగా  వరషాం  పడుతోంద్.   స్రిగాగి 
అపుపిడే  వచాచిడు  మామయయే.   బయట 
ఆడుకోవడనికి  వీలులేక  ఇంట్లి  బోరుగా 
కూరుచినన  పిలలిలు  మామయయేని  చూసి 

స్ంతోషం  గా  అరిచారు.   మామయయే  వచీచి 
రావడంతోనే  "ఆ!  పిలలిలూ  ఈరోజు  ఒక  కొత్త 
ఆట ఆడద్ం"  అననడు.  
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"ఏం  ఆట? "   అననరు  పిలలిలు  మామయయే 
చుటూటి చేరి.  

"ద్నిన అబద్ధాలు చెపేపి ఆట" అంద్ం.  మీలో 
ఎవరైత్ పెదద అబదధాం చెపాతరో వాళ్ళకి బహుమతి 
ఇసాతను" అననడు మామయయే.  
మామయయే  మాటలకు  పిలలిలు  ఆశచిరయేపోత్ూ 
"మా  అమమ  ఎపుపిడూ  అబద్ధాలు 
చెపపికూడదని  చెపిపింద్.   నువేవమ 
చెపపిమంటుననవు"  అననరు.  

"మీ  అమమ  అబద్ధాలు  చెపొపిదదంద్  క్ని 
ఎందుకు  చెపపికూడదో  చెపిపింద్?" 

అడిగాడు మామయయే. 
"చెపపిలేదు"   అననరు   పిలలిలు  మూతి 
ముడుచుకుని. 

"అయిత్  మరి  అబద్ధాలు  ఎందుకు 
చెపపికూడదో  మీకే  తెలుస్ుతంద్లే  క్ని, 

ముందు  ఎవరంత్  బాగా  అబదధాం  చెపపిగలరో 
చూద్దం-  క్నీండి"   అననడు  మామయయే 
నవువత్ూ. 

"స్రే!  ఎలాంట్  అబద్ధాలు  చెపాపిలో  మాకు 

తెలీదుగా,  అందుకని  ముందు  నువేవ 
మొదలు పెటుటి!"  అననరు పిలలిలు. 
"స్రే,  అయిత్  వినండి:   ఒక  తోటలో  ఓ 
కుంట్డు,  ఓ  గుడోడాడు,  ఒక  మూగడు 
నడుస్ూత  ఉననరు.  గుడోడాడు  అననడు: 

'అద్గ చూడండి!  అకకడ తెలలి కుందేలుంద్. 

అబబు! ఎంత్ బాగుందో కద్! '  అని.  

'అవును! అవును! కుందేలు చాలా బాగుంద్. 

పటుటికోండి-పటుటికోండి' అననడు మూగడు.

మరుకణం  కుంట్డు  వేగంగా  పరిగ్తిత  ఆ 
కుందేలుని పటుటికుననడు.  

అపుపిడు మూగడు  అననడు: 'ద్నిన  పెటటిలో 
పెటుటి.  రేపు  మనం  ద్ని  మీద  ఎకిక  షక్రుకి 
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వళ్దం' అని! 

ఇంత్  మాత్రంచెపిపి  ఆపాడు  మామయయే- 
"ఇంత్ మాత్రం చాలేలి..  దీని కంటే పెదద అబదధాం 
ఎవరైన  చెపపిగలరా?"  అననడు  కధ  లోని 
అబద్ధాలకు   నవువకుంటునన  పిలలిలను 
చూస్ూత. 

"నేను చెపపిగలను!" అని మొదలు పెటాటిడు 
గపి. "ఒక  రోజు  నేను  బడి  నుండి  వస్ుతండగా 
చాలా  పక్షులు  -వీపు  కింద్కి,  త్ల  పైెకి-  పెట్టి 
ఎగురుత్ూ  కనిపించాయి.   నేను 
చూస్ూతండగానే  అవి  అటాలి  పైెపైెకి  ఎగరి  ఎగరి 
పోయినెై.   చివరికి  ఆ  రోజు  రాతిర  చందురడు 
వచేచి  స్రికి  అవనీన  చందురడిని  చేరుకుననయి. 

పాపం  అంత్  దూరం  ఎగరి  వళ్ళ  స్రికి  వాట్కి 
క్సాత  చాలా  ఆకల్  అయియేంద్.  అపుపిడు 
చందురడు  వాట్కి  త్నె  పోశాడు.  ఆ  త్నె  క్రి 
న  మీద  పడుత్ుంటే  నేను  ఏంచేశాన్ 
తెలుస్ుగా,  న  స్ూకలు  పుస్తకంతో 
పటేటిస్ుకుని  కడుపునిండ  తాగాను!" 

ఆపాడు గపి. 

"బలే చెపాపివు గపీ  -ఇపుపిడు చందూ, నువువ 
చెపాతవా?" అడిగాడు మామయయే చందూని.

చందూ మొదలు పెటాటిడు: "స్రే వినండి - ఒక 
రోజున  బాగా  వరషాం  కురిసింద్.   హఠాత్ుతగా 
పైెనుండి  మా  ఇంట్లికి  కూడ  వరషాం  పడటం 
మొదలు  పెట్టింద్!   'ఏంటబాబు'  అనుకొని 
బయట్కి  వళ్ళ  చూసేత 
ఏముందనుకుంటుననరు? 

మా  ఇంట్  పైెన  ఒక  ఆవు  నిల్చిని  పెంకులు 
తినేస్తంద్!  అపుపిడు  మా  ననన  పైెప్  ద్వరా 
ఆవుని  కింద్కి  తెచిచి,  ఒక  మూటలో  కట్టి, 
స్ంత్కి  తీస్ుకెళ్ళ  అమేమశాడు!"  చెపాపిడు 
చందు. 

"భలే!  నీ  అబదధాం  కూడ  నకు  నచిచింద్. 
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ఇపుపిడు  నీ  వంత్ు,  గౌరీ!"   అననడు 
మామయయే  నవువత్ూ. 

"అలాగ  చెబుతాను-  జాగరత్తగా  వినండి 
మామయాయే!"   అంటూ  గౌరి  చెపపిడం 
మొదలు పెట్టింద్.  "ఒక రోజు నేను ఆక్శంలో 
ఎగురుత్ుండగా  ఒక  పేను  కనిపించింద్. 

ద్నిన  పటుటికుని  న  త్లలో  వేస్ుకుననను. 

అపుపిడు  అద్  న  జుటుటిను  న  క్ళ్ళ  వరకు 
వచేచిటులి చేసింద్.  

ఒకొకకక వంటురకను నకుత్ూ న 
జుటుటినంతా  అద్   నలలిగా  చేసేసింద్. 

ద్ంతోనేను  చాలా  అందంగా 
త్యారయాయేను.  అపుపిడు  న  అంద్నికి 

మచిచి  ఆక్శం  నుండి  దేవత్లు  ఒక  తెలలి 
ఏనుగుని  పంపారు.   ద్ని  మీద  ఎకిక 
స్ూకలుకు  వళ్ళను"  అంద్ గౌరి. 

"మీరందరూ  భలే  అబద్ధాలు  చెపాపిరురా! 

మీకందరికీ  బహుమత్ులు  ఇవావల్సాందే!" 

అంటూ  మామయయే  మూడు  పట్క  బెలలిం 
ముకకలు  తీసి  ఒకొకకకరికి  ఒకొకకట్  ఇస్ూత 
"వీట్ని  వదలకుండ  తిననవాళ్ళకి   అదనంగా 
ఒక బొమమ ఇసాతను!"  అననడు.  

పిలలిలు  ఆత్రంగా  ముకకలను  న్ట్లి 
పెటుటికుననరు.   వంటనే  "ఛ!   ఇద్  పట్క 
బెలలిం క్దు"  అంటూ ఊసేశారు.  "ఇదేంట్ 
మామయాయే!  పట్క  బెలలిం  ఇలా  ఉంద్?  " 

అననరు. 

అపుపిడు  మామయయే  "అద్  పట్క.   పట్క 
బెలలిం క్దు.  అబద్ ఢాలు చెబిత్ దొరికేద్  పట్క 
బెలలింలా  కనిపించే  చేదు  పట్కే.   నిజాలు 
చెబిత్నే  తియయేని  పట్క  బెలలిం  దొరికేద్." 

అననడు.

"మాకు  పట్క  బెలలిమే  క్వాల్  మామయాయే. 
అబద్ధాలు   చెపపింలే!"  నవావరు  పిలలిలు. 
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స్ ం ధా యే రా గ ం  
మానస్  అపుపిడపుపిడో   తొమిమదో  త్రగతిలో  ఉననపుపిడు  రాసిందట,  ఈ  కథని  !  మరి  ఈ  మూడేళ్ళలోనూ  
త్ను ఇంట్లిఉండి  హాయిగా ట్వి చూడగల్గందో మరి..?! 

సాయి మానస్ ఎన.సి,  12 వ త్రగతి, రిషీవాయేలీ స్ూకల 

“స్ంధాయే!  టీవీ  చూసింద్  చాలు,  భోంచేదుదవు 
రా!”   అమమ  వంట్ంట్లించి  కేక  పెట్టింద్. 

నకు   ఇషటిమనై   షో  వస్తంద్ టీవీలో . 
“ఐదు  నిమిషాలు  మమీమ!”  స్మాధానం 
ఇచాచిను నేను. 

“స్మయానికి  తినకపోత్  ఆరోగయేం 
పాడవుత్ుందమామ!”   అంటూ  అమమ  వచిచి 
టీవీ ఆపేసింద్. 

నేను  కోపంగా  డైనింగ్  టేబుల  దగగిరకి  వచిచి 
కూరుచిననను. 

'ఛ!  ఈరోజు  షో  ఎంత్  బాగుందో!  నకు 
ఆకల్  కూడ  లేదు.   నేను  భోంచేయకపోత్ 
అమమకి  ఏమిటట?'  విస్ుకుకంటూ  వేడి  వేడి 
అననం  గబగబా  మింగసి  ట్.వి  పెటాటిను. 
అయిత్ ఆస్ రికే  షో  పూరిత  అయిపోయింద్. 

“స్ంధాయే!  చదువుకోమామ!”  పెదద  గొంత్ుతో 
అరిచింద్ అమమ. నకు తికక రేగంద్. 'పొదుదన 
నిదర  లేచినపపిట్నుండి  రాతిర  పడుకునే  వరకూ 
ఈ  గలే!'  అమమ  మాట  వినకుండ  నేను  న 
గద్లోకి వళ్ళ నిదరపోయాను.  
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మాద్  మదనపలెలి.   నేను  బోరిదంగ్  స్ూకలోలి 
చదువుకుంటుననను.   సెలవలని  ఇంట్కి 
వచాచి.   అమమ  ఎపుపిడూ  చదువుకోమని 
పారణం  తీస్ుతంద్.   ననన  ఏదో  ఒక  పని  మీద 
ఉంటాడు.   నకు  టీవీ  షోలంటే  భలే  ఇషటిం. 

క్నీ అమమ వాట్ని పూరితగా చూడనివవదు. 

'రేపు మా దూరపు బంధువుల పెళ్ళకి అమమ-
ననన వళ్ుత్ుననరు.  న అదృషటిం బాగుంద్- 

ననున  రమమని అడగలేదు.  రేపంతా హాయిగా 
టీవీ  చూడొచుచి'  అని  స్ంతోషపడుత్ూ 
నిదరపోయాను. 

పొదుదన ఎనిమిద్ గంటలకు గడియారం పాటకి 
నిదర  లేచాను.  ఆవల్స్ూత  బాత్  రూమ్కి  వళ్ళ 

పళ్ుళ  తోముకుని,  ముఖ్ం   కడుకుకని 
స్ఫాలో కూరుచింటూ  "అమామ! క్ఫ!” అని 
అరిచాను.  ఎవరూ పలకలేదు.  

“మమీమ!  క్ఫ  పెటాటివా?”   ఇంకోసారి 
అడిగాను.   అయిన  స్మాధానం  రాలేదు. 

"ఏమైందబాబు  ......?”  అనుకుంటుంటే  పెళ్ళ 
స్ంగతి గురుతకొచిచింద్.  న నిదర మత్ుత అంతా 
ఠకీమని  ఎగరి  పోయింద్.   'ఈరోజంతా  న 
ఇషటిం వచిచినటులి ఉండొచచి' అని భలే ఆనందం 
వేసింద్. 

ఇంట్  ముందర  పడిన  వారాత  పతిరకను 
తెచుచికుని  క్సేపు  పేజీలు  తిరగశాను.   నెట్ 
ఓపెన  చేసి  క్సేపు  మయిలసా  చూస్ుకుననను. 

హోం  వర్కసి  గురించిన  మయిలసా  ఉననయి. 

'అబబు!  స్ూకల  కి  వళ్ళ  ముందు  వీట్ని 
చూద్దంలే'  అనుకుని  నెట్  మూసేసి 
వంట్ంట్లికి వళ్ళను.  రాతిర అమమ కల్పి పెట్టిన 
దోశ  పిండితో  పెనం  మీద  ఓ  దోశ  పోశాను. 

ఇంత్లో  'పోస్టి'  అని కేకతో పాటు ఓ ఉత్తరానిన 
త్లుపు  దగగిర  పడేసి  వళ్ళపోయాడు 
పోస్ుటిమాన.   నేను  త్లుపు  తీసి  ఉత్తరం 
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చూశాను.  నననకి  ఉత్తరం  వచిచింద్.  ద్నిన 
టేబుల  మీద  పెటాటిను.   ఏదో  మాడుత్ునన 
వాస్న.   పెనం  మీద  వేసిన  దోశ  గురొతచిచి 
వంట్ంట్లికి  పరిగ్తాతను.   మాడిన  వాస్న 
భరించలేక  ముకుక  మూస్ుకుని  స్టివ్  ఆఫ 
చేశాను.  పెనం  మీద  దోశ  నలలిగా  నిగనిగ-

లాడుతోంద్.   నిటూటిరుస్ూత  ద్నిని  చెత్త 
కుండ్లో  వేశాను.   'అమమ  చకకగా  దోశలు 
పోసి,  కొస్రి  కొస్రి  వేస్ుతంటే  కమమకమమగా 
లాగంచేద్నిన కద్!' అనుకుననను. 

'ఆకలేస్తంద్  బాబోయ!'   అనుకుంటూ 
మాయేగీ  పొటాలినిన  తీస్ుకుని  ద్నిన 
చేస్ుకుననను.  అద్ బాగా కుద్రింద్.   వేడి 
వేడిగా నూడిలసా తింటూ టీవీ చూద్దమని పేలిట్ 
తీస్ుకుని  వచిచి  స్ఫాలో  కూరుచిననను. 

పాద్లపైె  ఏదో  ఉందనిపించి  చూదుదను  కద్, 

క్ల్ మీద బొద్దంక!! 

“బొద్దంక!  బొద్దంక!”  అంటూ పెదదగా అరిచి 
క్లు  విద్ల్ంచాను.  అద్  క్లు  మీద  నుండి 
జారి నేల మీద పాకుత్ూ పోతోంద్.  'ఇపుపిడు 
అమమ  ఉంటే  ఆ  బొద్దంకని  బయట  పారేసి 

ఉండేద్  కద్!'   అనుకుననను  ద్ని  వైపే 
భయంగా చూస్ూత. 

గబగబా తినేసి సాననం చేసి 'హాయిగా టీవీ 
చూద్దం'  అనుకుంటుండగా  బయట  నుండి 
పాలాయన కేకేశాడు.  తింటూనే వళ్ళ త్లుపు 
తీశాను. 

“పొదుదనేన  పిల్సేత  పలకలేదు  ఎవురూ.   మళ్ళ 
వచాచి.  తొందరగా గనెన త్ పాపా!"  అననడు 
హడవుడి పడుత్ూ. 

పాలు  పోయించుకుని  ఫిరజ్  లో  పెడుత్ుంటే 
'ట్రంగ్!  ట్రంగ్!'   మంటూ  ఫోన  మగంద్. 

పరిగ్త్ుతకుంటూ వళ్ళ ఫోన తీశాను. 

“జోయేతాసాన! ఎలా ఉననవు?” అని ఫోన లోంచి 
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ఎవరో పెదదగా మాటాలిడుత్ుననరు. 

“రాంగ్  నంబర్!"   అంటూ  ఫోన  పెటేటిశాను. 

మళ్ళ  మగంద్.   ఎతితత్  మళ్ళ  అదే  గొంత్ు. 

“జోయేతాసాన!  నేను  -  గురుత  పటటిలేద్?” 

అంటూ.  “రాంగ్  నంబర్  అండ్!" 

విస్ుకుకననను. 

అద్ మళ్ళ రింగ్ అవుత్ుంటే కోపంగా ఫోన వరైులి 
పీకేశాను. 

'ఇంత్కు  ముందు  నకీ  స్మస్యే  ఎపుపిడూ 
రాలేదు.  పరతి క్ల అమమ ఎత్తద్.  ఇలా రాంగ్ 
క్లసా వస్ుతనన అమమ నెమమద్గానే ఉండేద్ ఇలా 
వరైులి  పీకేద్  క్దు...'   న  ఆలోచనలోలి 
నేనుండగా  డోర్  బెల  మగంద్.   చూసేత 
కూరగాయలత్ను. 

“మీరు  తెమమనన  వంక్యలు, 

క్కరగాయలు, టమాటాలు, నిమమక్యలు 
తెచాచినమామ.   బీరక్యలు  మాత్రం 
దొరకలా!"   అననడు.   బాయేగ్ 
తీస్ుకుంటుంటే  "మొత్తం  78  రూపాయలు 
అయిందని అమమతో చెపుపి పాపా!"  అననడు. 

“అమమ  లేదులే,  నేనే  ఇసాత  ఉండు!"  అని 
బీరువాలోనుండి డబుబులు తీసి ఇచాచి. 

“కూరలనీన  ఫిరడిజిలో  పెటటిమామ  పాపా"  అంటూ 
అత్ను డబుబులు తీస్ుకుని వళ్ళపోయాడు. 

'ననున  చూసేత  కూరలు  ఫిరడిజిలో  పెటటినేమనని 
అత్నికి  ఎందుకనిపించిందో?   ఈరోజులోలి 
పిలలిలందరూ  ఇలాగ  ఉననరేమ!!!   ఏమిట్ 
ఈ  రోజు  నకు  ఇనిన  ఆలోచనలు 
కలుగుత్ుననయి?  ఒంటరిగా  ఉండటం 
వలలిన?' 

కూరగాయలనీన  ఫిరడిజిలో  పటటిలేదు.   ద్నిలో 
సామానంతా  తీసి  స్రిదత్   కూరలనినంట్నీ 
పట్టించగల్గాను.  'హమమయయే!  ఇక సాననం 
కుదరదులే,  టీవీ  షో  మొదలయేయే  టైము 
అయియేంద్'  అనుకుంటూ  టీవీ  ఆన 
చేయబోయా.  అంత్లోనే  మళ్ళ  డోర్  బెల 
మగంద్.   విస్ుకుకంటూ   వళ్ళ  త్లుపు 
తీశాను. 

“అమమ  ఉంద్  బుజీజి!"   అంటూ  ఒక్విడ 
ననున తోస్ుకుంటూ లోపలకి వచిచింద్.  ఆమ 
వనక్ల  పెదద  గూరపు  ఉంద్.   అందరూ  పటుటి 
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చీరలు, నగలతో  పెళ్పెళ్లాడుత్ుననరు. 

“లేద్ంటీ - పెళ్ళకెళ్ళరు!"  అననను. 
“మా  అమామయి  పెళ్ళ-  వచేచి  మంగళ్ 
బుధవారాలోలి.   క్రుడా  ఇవవడనికి  వచాచిం!" 

అంటూ  క్రుడా  తీసి  ఇచిచింద్విడ.   వాళ్ుళ 
ఎవరో తెల్యకపోయిన త్ల ఊపాను. 

మధాయేహనం ద్ట్ పోయింద్.  వంట 
చేస్ుకుని  తినే  ఓపిక  లేక,  పాలు  తీసి  వేడి 
చేస్ుకుని తాగాను. 

ఇంత్లోనే  మళ్ళ  ఎవరో  త్లుపు 
త్డుత్ుననరు.  తీశాను- నీరస్పడిపోత్ూ. 

వచిచింద్  చాకల్.   చేతిలోని   ఇసీతరీ  మూటతో 

లోపలకి  వచిచి  మూటని  హాలోలి  కింద  పెట్టి 
యముడు చిత్రగుపుతడిని లెకక చూడమననటులి 
"లెకక చూడమామ!"  అననడు.  

పదుద  పుస్తకం  కోస్ం  వత్ుకుత్ునన  ననున 
చూస్ూత  "పాపా!  చూసాత  ఉండద్  లెకకల 
పుస్తకం  కోస్మేన?!  -  అద్గ,  ఆ  ట్వి 
కిందేసిన  గుడడా  ఉళ్ళ  -  ద్ని  కింద  చూడు 
ఉంటద్!" అననడు.  

'నకు  తెల్యని  విషయాలు  బయట్వాళ్ళకి 
బాగా తెలుసే'  అని నవువకుంటూ పుస్తకం తీసి 
లెకక చూశాను. 

చాకల్  వళ్ళపోయాక  అలస్టతో,  ఖాళ్ 
కడుపుతో అలాగ స్ఫాలో పడి నిదరపోయాను. 

“స్ంధాయే,  లేమామ! "  అని  అమమ  ననున  నిదర 
లేపింద్.  

“వచేచిశావా  మమీమ"  అంటూ  అమమని  గట్టిగా 
కౌగల్ంచుకుననను.   “మమీమ!  ఈరోజు 
నేనస్సాలు  టీవీ  చూడలేదు.  ఎపుపిడూ  ఎవరో 
ఒకరు  వస్ూతనే  ఉననరు.  పైెగా  ఫోన  క్లసా! 
నువువ రోజూ ఎనిన పనులు చేయాలో ఇపుపిడు 
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నకు  తెల్సింద్.   నువువ  ఈ  పనులనీన 
చేస్ుకుంటుననవు  క్బటేటి,  నకు  అనీన 
చకకగా  జరిగపోత్ుననయి.   నీవలేలి  ట్వి 
చూడటానికి  టైమ్  దొరుకుతోంద్.  ఇదంతా 
తెలుస్ుకోకుండ,  నీమీద్కే  ఎగరిపడు-

త్ుంటాను.  ఇపుపిడు  బుద్ధా  వచిచింద్. 

ఇంకెపుపిడూ   విస్ుకోకను  -  నువువ  చెపిపిన 
మాటలాలి  వింటాను!"  అననను. 
అమమ  చిరునవువ  నవివంద్.  ఆ  నవువలో  చాలా 
అరథం  తోచింద్  నకు .

34

అ డ వ న ు సా  ద బ బు ల ు !

రాజారావు: ఏంట్రా?! మీ అబాబుయిని అలా కొడుత్ుననవు?

స్ుబాబురావు: రేపు వీడి రిజలటిసి వసాతయిరా!

రాజారావు: ద్నికి కొటటిడం దేనికి?

స్ుబాబురావు: నేను ఇవాళ్లి  ఊరికెళ్ుత్ునననుగా, మరి?!

మ ర పు !

ద్స్ు: డకటిరు గారూ, ఈ మధయేన నకు ఏదీ గురుతండటం లేదండ్.

డకటిరు: ఈ స్మస్యే మీకు ఎపపిటునంచీ?

ద్స్ు: ఏ స్మస్యే?
స్ గ ం !

టీచరు:శేషూ! పరీకలో అనినంట్కీ స్గం జవాబే రాశావందుకు?

శేషు: హాఫియరీలి పరీకలు కదండి టీచర్!!!

ఆ గ ం !

జడిజి: యాకిసాడంట్ చేసికూడ నువువ బస్ుసా ఎందుకు ఆపలేదయాయే?
డరైవరు: మాద్ నన సాటిప్ స్రీవస్ు సార్..
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స్ బ ు బు బి ళ్ ళ  
ఈ   కథ  బలే ఉంద్.  అయిన ఇందులో ఓ త్పుపి ఉంద్  (ఆట్  ?) మీరూ చద్వి  కనుకోకగలరేమ  చూడండి ! 
మూలం:  'స్కీ  ' రాసిన ఆంగలి కథ.

అనుస్రణ:  పిడూరి గౌత్మ్, 9 వ త్రగతి, రిషవాయేలీ స్ూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జిలాలి. 

హదైరాబాదు  ఎన  ట్  ఆర్  పారుకలో  ఒక బెంచీ 
మీద కూరొచిని ఉననడు ఆక్ష్.  సాయంత్రం 
6.30  అయింద్.   పారకంతా  పరశాంత్ంగా 
ఉంద్.  రోజూ  ఇలాగ  వచిచి  బెంచీ  మీద 
కూరుచింటాడు  ఆక్ష్.   ఎవరినీ 
చూడకుండ,  ఎవరితో  మాటాలిడకుండ 
త్నలో తాను ఆలోచించుకుంటూ,  పుస్తక్లు 
చదువుకోవడం అంటే అత్ని కి  చాలా  ఇషటిం. 

చిననపపిట్నుండ్  వాడు  అంత్.  ఇపుపిడు 

అయిత్   హదైరాబాదులో  ఉదోయేగం 
చేస్ుతననడు.   ఆఫస్ు  నుండి  రాగానే  ఏదో  ఓ 
పుస్తకం పటుటికుని ఇలా వసాతడు.

ఈరోజు  ఆక్ష్  పారుకకి  వచేచిపపిట్కి  అత్ను 
ఎపుపిడూ  కూరుచినే  బెంచీ  మీద  ఒక  మనిష 
కూరుచిని  ఉననడు.   అత్నికి  25-30  ఏళ్ళ 
వయస్ుసా  ఉంటుంద్.   ఆక్ష్  అత్ని  పరకకనే 
కూరుచిననడు.  “ఛ!  నేనెంత్  తెల్విత్కుకవ 
వాడిని!  ఊరుగాని  ఊరికి  వచేచిపుపిడు  ఎంత్ 
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జాగరత్తగా  ఉండల్-  థూ  థూ!'   త్నలో  త్నే 
గొణుకుకంటుననడత్ను. 

'వీడవడర  బాబూ!'  అనుకుననడు  ఆక్ష్. 

అయిన  అత్నితో  మాటాలిడలనిపించింద్- 

ఎందుకన్  మరి!   "మీరు  మంచి  మూడ్లో 
లేనటులిననరు?”  అడిగాడు అత్నిన.
“మీరు  న  సిథతిలో  ఉంటే  ఇలానే  ఉంటారు" 

అరిచాడు ఆ వయేకిత. 
“ఏమైంద్ మీకు?”  అడిగాడు  ఆక్ష్. 

“న  జీవిత్ంలో  నేనెపుపిడూ  ఇంత్ 
తెల్విత్కుకవ పని చేయలేదు" 

“అదే! ఏమిటండ్ ఆ పని?” 

“నేను  మచిలీపటనం  నుండి  ఆఫస్ు  పని  మీద 
వచాచి.  నకు  హదైరాబాదులో  ఎవరూ  లేరు. 

పద్మనీ  హోటలోలి  రూము  అదదకు  తీస్ుకునన. 
స్బుబు  తీస్ుకురావడం  మరిచిపోయాను. 

నకు  హోటల  స్బుబు  నచచిదు.   అందుకని 
కొంచెం  దూరంలో  ఉనన  కొటుటికెళ్ళ  స్బుబు 
కొనన.  ఆ  త్రావత్,   పద్మనీలో  తినేందుకేమీ 
దొరకదు   క్బట్టి,  ట్ఫిన  కోస్ం  అటూ  ఇటూ 

తిరిగాను.   మళ్ళ  పద్మనీకి  వళ్ళలంటే  ద్రి 
త్పిపిపోయాను.  ఇపుపిడు  చూస్ుకుంటే 
ఆట్కి  డబుబులు  లేవు.  అల్సిపోయాను. 
ఇకకడ  కూరుచిననను.   న  దగగిర  రండు 
రూపాయలు ఉననయి అంత్"  కళ్ళలో నీళ్ుళ 
తిరిగాయి   అత్నికి.

'వీడు దొంగా, లేకపోత్   ఇదంతా నిజమా? ' 

అని ఆలోచించాడు ఆక్ష్. 

“నకు  ఇటాలి  జరిగందంటే  మీరు  నమమటేలిదు 
కదూ?  న మాట ఎవరు నముమతారేలి..” 

"అబేబు!  అటాలి  ఏం  లేదు.  నకు  కూడ  ఇలాగ 
జరిగంద్-  ఇకకడ క్దు,  ఇటలీలో. చివరికి 
ఫోన చేసి అడరస్ కనుకుకననను.  క్నీ-  క్నీ 

  మీరు  కొనన  స్బుబు  చూపిసేత  … ..  ఎవరైన 
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నముమతారు"   అననడు  ఆక్ష్  కొద్ద 
బిడియంగా. 

ఆ  వయేకిత  లేచి  బెంచీ  అంతా  వతిక్డు. 

తెలలిబోయాడు.  'అయోయే ఎకకడో పడిపోయి 
ఉంటుంద్'  అననడు  త్త్తరపడుత్ూ. 

“మీకు చాలా నిరలికయేమనుకుంటాను.  ఒకే 
రోజులో హోటలీన, స్బుబునీ పోగొటుటికుననరే!" 

నవావడు ఆక్ష్. 

“హు!” అని వళ్ళపోయాడు అత్ను. 

'మస్గాడు.   నకే  ట్పీ  వేయాలని 
చూసాతడ!   ఈ  నగరాలోలి  అంత్.   అంతా 
దోపిడ్లు,  దొంగత్నలు.   అందుకనే 
అందరూ  తెల్విగా  ఉండల్  నలాగా. 

మొదట్  చూపులోనే  పటేటిశా  ….  వీడు 
మస్గాడని.  అయిన  మస్ం  చేయాలంటే 
అలాంట్  కథ  ఎందుకు  అలాలిడు?   ఎవరనై 
పటేటిస్ుకోరూ?    స్బుబుని  గురించి  ఎవరూ 
అడగరనుకుననడ!!!   ఏమ   స్బబుంట…  
స్బుబు!   గాడిద  గుడేడాం  క్దూ!'   అని 
నవువకుంటూ   కూరుచిననడు   ఆక్ష్. 

“ఏమటంత్  నవువత్ుననవు  నయన?” 

అననడు  అపుపిడే  అకకడకొచిచిన  ముస్ల్ 
తాత్.   తాత్  ఎపుపిడూ  అకకడే 
తిరుగుత్ుంటాడు. 

“ఏం  లేదు  తాతా!  ఒకడు  నకు  ట్పీ 
వేయాలని చూశాడు - నేను పటేటిస్ుకునన" 
“ఓహో!  ఈ  పారుకలో  జాగరత్తగా  ఉండల్ 
నయన.  అందరికీ  ట్పీ  వేయాలని 
చూసాతరు"   అననడు  తాత్  బెంచీ  మీద 
కూరుచింటూ. 

"అవును తాతా! నేను మస్గాళ్ళను చిటకెలో 
పటేటిసాత" అననడు  ఆక్ష్. 

“అందరూ  అలాగ  అనుకుంటారు  నయన" 
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అనుకుంటూ  తాత్  లేచి  అకకడనుండి 
వళ్ళపోయాడు. 

'ఈయనొకడు!' అనుకుంటూ ఆక్ష్ కూడ 
లేచి,  చెపుపిలు  స్రి  చేస్ుకోవడనికి  కింద్కి 
వంగాడు.   బెంచీ  కింద  ఏదో  పాకెటుటి  ఉంద్. 

ఆక్ష్  ద్నిని  తీసి చూసేత   స్బుబు బిళ్ళ– .  

'అయోయే!  త్పపియిపోయిందే …. అత్ని కథ 
నిజమేనననమాట.   నేనేదో  అనుకుని  నన 
మాటలు  అనేశానే.   ఇపుపిడు  అత్ను 
ఎకకడుననడో!'  అనుకుంటూ  ఆక్ష్  రోడుడా 
ద్ట్  అటూ ఇటూ తిరిగాడు.  'అత్ని దగగిర 
డబుబులు  కూడ  లేవు  కద్  పాపం!' 

అనుకుంటూ ఓ బిరడిజి మీదకు వచాచిడు.  బిరడిజి 
చివర  కూరుచిని  ఉననడు  ఆ  వయేకిత.   చాలా 
దు:ఖ్ంలో ఉననటులిననడు. 

“ఏమండ్!  ఏమండ్!  మీ  స్బుబు  దొరికింద్!" 

ఆక్ష్  పెదదగా  అరిచాడు.   ఆ  వయేకిత  వపైుకి 
పరిగ్తిత  "మీ  కథకి  ఋజువు  దొరికింద్. 

ఇద్గండి,  మీ  స్బుబు!"   అంటూ  స్బుబుని 
అత్నికి ఇచాచిడు. 

“మీకెలా  దొరికింద్ద్?!”   అననడు  ఆ  వయేకిత 

ఆశచిరయేంగా. 

“బెంచీ  కింద  ఉంద్.   సారీ  -  మీరు  అబదధాం 
చెపుతననరని  అనుకుననను.   స్బుబు  దొరికిన 
వంటనే మీ కోస్ం పరిగ్త్ుతకొచాచిను.. స్రే, ఈ 
వంద  రూపాయలుంచండి.   నేను  బంగాళ్ 
ఫాలిట్సా  నెం  39  లో  ఉంటాను.   రేపు  వచిచి 
ఇచేచిదుదరుగాని!”   అంటూ  జేబులోనుండి 
100   రూపాయలు  తీసి  అత్ని  చేతిలో 
పెటాటిడు ఆక్ష్. 

“థాక్సా  అండ్!   వళ్ళసాతనండ్!”  అంటూ 
అత్ను  వళ్ళపోయాడు. 

'పాపం   నేను  ఆ  డబుబులు  ఇవవకపోత్  ఎంత్ 
బాధ పడి  ఉండేవాడో'  అనుకుంటూ పారుకకి 
వచాచిడు ఆక్ష్.  అకకడ ముస్ల్ తాత్ బెంచీ 
కిందకి వంగ  దేనికోస్మ వత్ుకుత్ుననడు.  

“ఏం  తాతా!  దేని  కోస్ం  వత్ుకుత్ుననవు" 

అననడు ఆక్ష్. 

“ఏం  లేదు  నయన  -   న  స్బుబు  బిళ్ళ 
ఇకకడేమైన పడిపోయిందేమనని....” 

“ఆఁ !!!!! 
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మా రి న  మ ని ష
'కషాటిలోలి ఉననవాళ్ళకు సాయం చేయాల్" అంటూ  ఈ కథ రాసి పంపింద్  సేనహలత్.. కథలో మల్కలు కొంచెం  
ఎకుకవే  ఉననటులిననయి, అయిత్నేమి, సొంత్ కథ సొంత్ కథే ! 
కె.సేనహలత్, కె.కరీన అంజుం, ఆరవ త్రగతి, శ్ ర గాయతిర ఇంగీలిష్ మీడియం స్ూకల, అనంత్పురం.

అనగనగా  ఒక   ధనవంత్ుడు  ఉండేవాడు. 

ఆయన   పేరు   వీరనరసింహుడు.  ఆయన 
చాలా  పిసినరివాడు.  ఒకరోజున  ఆయన 
దగగిరికి    పేదవాడు  ఒకడు  వచాచిడు.  త్న 
కూత్ురికి  వివాహం   చేయడనికి  కొంత్ధనం 
అడిగాడు. క్నీ వీరనరసింహుడు  ఇవవలేదు. 

పేదవాడు   బరతిమలాడడు.  క్ని  ఫల్త్ం 
లేకపోయింద్-  వీర  నరసింహుడి  మనస్ు 
కరగలేదు. 

పైెపెచుచి,  "ననేన  దబాయిసాతవా?"  అని 

పోలీస్ులను   పిల్చి   ఆ  పేదవాడిని   జైలోలి 
పెట్టించాడు. 
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పాపం   పేదవాడి  భారాయే  పిలలిలంతా 
భోరుభోరుమననరు.  పేదవాడి   భారయే  వచిచి 
వీరనరసింహుడి   త్ల్లితో   మొరపెటుటికుననద్. 

త్న  భరతని  విడిపించమని  కోరింద్. 

వీరనరసింహుడి  త్ల్లి వాళ్ళకు  ధైరయేం  చెపిపి,  ఓ 
ఉపాయం ఆలోచించింద్ . 
త్మ  కుటుంబ   వైదుయేడిని   పిల్పించి, 

ఆయనకు  స్ంగత్ంతా  వివరించి,  "త్మరు 
నకు  స్హాయం  చేయాల్!"  అని  కోరింద్. 

వైదుయేడు  అందుకు అంగీకరించాడు. 

వంటనే ఆమ  పరుపు మీద పడుకొని దుపపిట్ 
ముస్ుగు  వేస్ుకుననద్.  "నేను  జబుబుతో 
ఉనననురా,  ననున   మంచి   డకటిరుకు 
చూపించండి"  అని   స్ందేశం   పంపింద్ 

భటులతో.   వీరనరసింహుడు  వచిచి  త్ల్లిని 
పలకరించాడు.  క్నీ   ఒకక  డకటిరును  కూడ 
పిలవలేదు; ఒకకపైెసా కూడ ఖ్రుచిపెటటిలేదు. 
అంత్లో   త్ల్లి  ఆరోగయేం  బాగాలేదని   ఆమ 
రండవ  కొడుకు  పేరు  వీరకృషణకు   స్ందేశం 
అంద్ంద్.  అత్ను  వంటనే   త్న  త్న  ఖ్రుచితో 
పెదద  వైదుయేలను  పిలుచుకొని  వచిచి 
చేరుకుననడు.  త్ల్లి  వదదకు  చేరి 
కూరుచిననడు.  ఆ  వైదుయేలు   త్ల్లిని 
పరీక్షించబోగా,  "మా  కొడుకుతో  కొంచెం 
మాటాలిడతాను-  ఒకకసారి   బయట్కి  వళ్ళ 
గలరా?"  అని  డకటిరలిను   కోరింద్  త్ల్లి.  "స్రే" 

అని బయటకు వళ్ళరు వాళ్ుళ. 
త్ల్లి  లేచి  కూరొచిని   జరిగనదంతా  చెపిపింద్ 
చిననకొడుకుక.  "నినున  రపిపించేందుకే   ఇలా 
జబుబు  పడడాటులి  నటకం  ఆడను-  నిజానికి 
నకేమి,  బాగుననను.   ఎలాగ  ఒకలాగా  మీ 
అననను  మారుచి.   అలాగ  ఆ  పేదవాడిని 
విడిపించు  నయన"  అని 
పారధేయపడింద్విడ.

అపపిట్కపుపిడు  ఒక ఉపాయం ఆలోచించాడు 
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వీరకృషణ.  "అమమను  చూసేందుకు   పటనం 
నుండి  గొపపి  డకటిరలిను  పిల్పించాను.  వాళ్ుళ 
ఇకకడ  ఉండగా  మీరంతా  ఆరోగయే  పరీకలు 
చేయించుకోండి" అననడు అందరితోటీ.

"ఊరికే  చేసాతరుగా,  నదేం  పోత్ుంద్?"  అని 
వైదయేపరీకలకొచాచిడు  వీరనరసింహుడు. 

ముందుగా  నిరణయించిన  పరక్రం  వైదుయేలు 
ఆయన  ఫల్తాలను  చూడగానే  పెదవి  విరిచి, 

గుస్గుస్లాడుకుననరు.  

వాళ్ళ ముఖాలు గమనించిన వీర నరసింహుడికి 
వంటనే  ఆయాస్ం  మొదలయింద్.   "మీకు 
ఎలా  చెపాపిలో  తెలీటం  లేదు.  మీ  గుండ... " 

అననరు  డకటిరులి.   "మరో  వారం  రోజులు 
ఉంటే ఉననటులి. ఎందుకు, ఇలా తాసాకరంగా 

ఉననరు?  మీకంటే  మీ  అమమ  ఆరోగయేమే 
నయంగా ఉంద్!" అని చీవాటులి పెటాటిరు.

ఆ  కణం  వరకు  బాగునన  వీర  నరసింహుడు 
వంటనే   నీరసించి  పోయాడు.  మరానట్కలాలి 
పూరితగా   జబుబు  పడడాడు. "ఎంత్  డబబుయిన 
పరేలిదు  డకటిర్,  న  గుండను  క్పాడిత్  అంత్ 
చాలు" అననడు.

"ఎవరమనై  చేయగల్గంద్  పెదదగా  లేదు. 

ఏమైన  పుణయేక్రాయేలు  చేయండి.  ఎవరైన 
పేదవాళ్ళకు అనయేయం చేశారేమ చూడండి- 

ఈ  వారం  పద్  రోజులోలి  మీరు  చేసిన 
త్పుపిలనినట్నీ  స్రిద్దుదకోండి.  మాకు 
చేత్నెైనంత్  మేము  కూడచేసాతం"  అననరు 
డకటిరులి కొంచెం  మత్తబడుత్ుననటులి.
వీర  నరసింహుడు  వంటనే   త్న  త్ల్లిని  , 
త్ముమడి ని  రమమని, వాళ్ళ  క్ళ్ుళ     పటుటికుని 
కమాపణ   అడిగాడు.  త్ను  అపుపిల్చిచి 
పీడిస్ుతనన  బీదవాళ్లి పతారలను చింపి పడేశాడు. 

పోలీస్ు  సేటిషన్లి  మ రగుగిత్ునన  పేదవాడిని 
విడిపించాడు.  వాళ్లి  కూత్ురి  పెళ్ళకి  సాయం 
చేశాడు.  తాను  ఉండే  వారం-పద్  ద్నలూ 
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మంచి  పనులు  చేస్ూత  గడపాలని 
నిశచియించుకుననడు.

ఆలోగా  పటనం  వళ్ళన  డకటిరులి 
వీరనరసింహుడిని  పిల్పించుకొని  మరినిన 
పరీకలు  నిరవహించారు.  "మీ  గుండ  కొంచెం 
బలహీనమైంద్  అంత్.  పారణాపాయం  లేదు. 

టానికుకలు  వాడండి"  అని  మందులు 
రాసిచాచిరు.

వీరనరసింహుడు  స్ంతోషంగా   ఊరికి  తిరిగ 

వచాచిడు.  త్ను  చేసిన  పుణయేక్రాయేలవలేలి  త్న 
ఆరోగయేం  బాగ్ైందని   అత్నికి  గట్టిగా 
అనిపించింద్.  ద్నికి  తోడు,  వాళ్ళ  అమమ 
"ఒరే, న ఆరోగయేమూ బాలేదు- నీదీ అంత్ంత్ 
మాత్రమే.  బరతికి  ఉండగా  ఇంత్  మంచి  పేరు 
స్ంపాద్ంచుకుంద్ం రా"  అనేస్రికి, అత్ను 
నిజంగానే  మారిపోయాడు.  త్వరలోనే 
"వీరనరసింహుడు  మంచివాడు. 

దయామయుడు"  అని  పేరు 
తెచుచికుననడు.
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పొంచి, బుజజిగంచి, పొగడి, టకకరిమూక
మంచివారి మస్గంచుచుండు
క్కి జునున ముకక క్జేసెరా నకక
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

సాట్వానితోడ జగడమాడగరాదు
తీరుపులకు పరుల జేరరాదు
కొంటకోతి గడడాకొటటి పిలులిలన్ట
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

ఆశపోత్ువాని క్నందమద్ కలలి
ఆపదలకు లోభమాకరముమ
పసిడి కంకణముమ బారహమణు వంచించె
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

బావినీట్లోన పరతిబింబమును చూపి
సింహమును శశ్ స్ంహరించె
త్గునుపాయమునన త్పుపినపాయంబు
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

తెలుగు బాల!  రచన: కీ.శే. శ్ ర జంధాయేల పాపయయే శాసితరీ గారు కరుణశ్ ర“ ”
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లే త్  మొ క క ల ు  
'ఈ నూత్న స్ంవత్సారానిన మంచి ఆలోచనలతో నింపాల్  ' అని చెపేపి ఈ కథ  చద్వి  ఏమనిపించిందో చెపపిండి...

రచన: శ్ రమతి ఆదూరి హైమవతి, విశారంత్ పరధాన్పాధాయేయిని, బెంగుళ్ూరు. 

"ఒరేయ!  పిలలిలూ!  ఈ  రోజుతో  2013 

పూరతయి, 2014- అదేరా, కొత్త స్ంవత్సారం- 

మొదలవుత్ుననద్  కద్?!  ఇంకో  4  నెలలోలి 
మీరంతా  పైె  త్రగత్ులకు  కూడ  వళ్ళ 
బోత్ుననరు!  మరి  మీరు  ఒకోకరూ  చెపపిండి- 

ఏమేం  చదువులు  చదవాలనుకుంటుననరు, 

పెదదయాయేక  ఏ  ఏ  ఉదోయేగాలు  చేద్ద-
మనుకుంటుననరు?  కొత్త  ఏడద్ని  కొత్త 
ఆలోచనలతో  మొదలెటాటిల్గా,  మరి?! 

ముందుగానే మీ లక్ష్యేలను  నిరణయించుకుని, 

ఆ  వైపుగా  అడుగులు  వేయాల్.  రామూ! 

నువువ  మొదలుపెటుటి,  ముందు!"  పెదద 

పంత్ులుగారు  రామూ వైపు చూడగానే వాడు 
లేచాడు- 

"మా నయనగారు ననున ఒక పెదద డకటిరున 
చేయాలనుకుంటుననరు  పంత్ులుగారూ! 
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అటాలి  అని  ఆయన  రోజూ   మా  అమమతో 
అంటుంటారు  ”
అవున!  ఆయన  అటాలి  ఎందుకు 
అనుకుంటుననరో తెలాసా, నీకు?" 

"పంత్ులుగారూ! డకటిరైత్, ఎంచక్క 
బోలెడంత్  డబుబు  స్ంపాద్ంచవచుచిటండ్! 

ఒట్టి  కడుపునొపిపితో  వచిచినవాళ్ళకెైన  స్రే, 

ఆపరేషన  చేసి,  వేలకు  వేల  రూపాయల  బిలులి 
వేయవచచిట!   అందుకని  మా  ననన  ననున 
డకటిర్ను  చేసి,  నేను  స్ంపాద్ంచే   డబుబుతో 
నగరంలో  పెదద  బంగళ్లు  కట్టిసాతరట!" 

నిజాయితీతో చెపాపిడు రాము. 

"ఓహో! మరి నీ మాటేంట్ , మాధవ్?!" 

"పంత్ులుగారూ!  మా  నయన   ననున  పెదద 
లాయరున  చేసేసాతరట" 

"అవున!  బాగుంద్  బాగుంద్!  ఎందుకో 
తెలుసా,  నీకేమనన?” 

"ఓ!  లాయరైత్  ఒకోక  కేస్ూ  ఐదు  నుంచీ 
పదేళ్ుళ  నడిపి,  ఊరికే  బోలెడంత్  ఫజు 
వస్ూలు  చేసేయొచుచి!  చాలా  డబుబులు 
వసాతయి. ద్ంతో మేం చకకని పెదదపెదద మేడలు 
కటుటికోవచుచి!"  చేత్ులు  తిరపుపిత్ూ 
అమాయకంగా  చెపుతనన  మాధవను   చూసి 
నవావరు  పంత్ులుగారు. "మరి  నీ  స్ంగత్ంట్ 
ఆనంద?" అననరు. 

ఆనంద  లేచి  "పంత్ులుగారూ!  మా  నయన 
ననున  ఇంజనీర్ను  చేసాతరుట!  బిల్డాంగులూ, 

పారజకుటిలూ  కడిత్  దొంగడబుబు  కూడ  చాలా 
వస్ుతందట.  సిమంటుకు  బదులు  బూడిద, 

ఇంక్  ఏవేవో  కలపవచచిట..  ఇంక్.." 

సిగుగిపడుత్ూ   త్లవంచుకుననడు  వాడు. 

"చెపపివోయ!  సిగ్గిందుకూ?.."  అని 
పోరత్సాహించారు పంత్ులుగారు. 
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"మరీ.. మరీ.. న పెళ్ళపుపిడు మరింత్ కటనం 
తీస్ుకోవచచిట  పంత్ులుగారూ!"  అననడు 
వాడు.  త్రగతిలో  పిలలిలంతా   ఫకుకన 
నవావరు. 

"స్రి స్రి.  మరి  నీమాటేంట్, వాస్ూ?" 

"పంత్ులుగారూ!  మా  అమమ  ననున  ఒక  పెదద 
పోలీసాఫస్రున  చేస్ుతంద్ట!  అపుపిడు  ఎంతో 
మంద్  ననున  చూసి  భయపడతారట!  త్మ 
మీద  కేస్ులు  త్పిపించమని  చెపిపి  చాలామంద్ 
డబుబులు  కూడ  తెచిచిఇసాతరట!"  చాలా 
ఉతాసాహంగా  చెపాపిడు   వాస్ు. 

"అబోబు  పోలీసాఫస్ర్!  స్లాం!"  అంటూ 
ఎగతాళ్  చేశారు  పిలలిలంతా. 

"మరి  నీ స్ంగత్ంట్రా,  నగరాజూ?" 

"పంత్ులుగారూ  ! ఈ చదువులేవీ న వంట్కి 
పడవంటండ్!  అందుకని  క్స్త  హైస్ూకల 
ద్క్  వచాచిక,  మానయన  చేసే   స్రుకుల 
వాయేపారం  నకు  అపపిజపుతారటండి! 

బియయేంలో  ఎంత్  చెత్త  కలపచోచి,  ఎనిన  రాళ్ుళ 
కలపచోచి  అపుపిడు  నేరిపిసాతరట!  నూనెలో 

కూడ  బాగా  కలీత  చేయవచుచి!  ఏ  ఉదోయేగం 
చేసిన  ఇంత్  లాభం  రాదట  అయయేవారూ!" 

అననడు  నగరాజు.   త్రావత్  మరికొందరు 
అబాబుయిలు   క్ంటారకటిరలిం   అవుతామనీ, 

కొందరు  మంత్ురలం  అవుతామనీ-  ఇటాలి 
రకరక్లుగా చెపాపిరు. 

"ఇక  అమామయిల వంత్ు- అమామ, లావణాయే! 
నీ  ఆలోచన  ఏంట్  చెపుపి,  మీ  అమామనననలు 
నినున ఏం  చద్విసాతరట?”

"పంత్ులుగారూ!  నకు  హసై్ూకల  వరకూ 
చదువు  చెపిపించి,  అటుపైెన   పెళ్ళచేసేసాతరుట. 

అమామయిలు  ఎకుకవ  చదువుకో-

కూడదటండి!" చెపిపింద్ లావణయే. 
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ఇలాగ   మరి   కొంత్  మంద్  అమామయిలు 
చెపాపిక-  స్ుగుణ  లేచి  నిలుచిని  చెపపిసాగంద్: 

"పంత్ులుగారూ!  మా  అమామ-ననన  ననున 
ఒక  మంచి  టీచరును  చేయాలను-

కుంటుననరు. ఎందుకంటే  ఇపుపిడు పిలలిలకు 
చాలామంద్కి   మానవతా-  విలువలైెన  స్త్యే, 
ధరమ,  శాంతి,  పేరమ,  అహింస్లు  తెలీవుట. 

అందుకని  వాళ్లింతా  పెదదయాయేక   అబద్ధాలు 
చెపుతననరట;  అనయేయాలు  చేస్ుతననరట; 

లంచాలు  తీస్ుకుని,  మసాలు  చేస్ూత  డబుబు 
స్ంపాద్స్ుతననరుట. 

చిననత్నంలోనే,  పారధమిక  పాఠశాలలోనే 
మంచి  అలవాటులి  నేరిపిత్,  స్మాజం  మొత్తం 
బాగుపడుత్ుంద్  కద్;  ఇపుపిడు  జరిగ 
అనయేయాలనీన  ఆగపోతాయి!  అందుకే  మా 
అమామ  ననన  ననున  మంచి  టీచరుగా  తీరిచి 
ద్దుదతామనేద్.  పెదదయినక   నేను 
పిలలిలందరికీ మంచి నేరాపిలట!" అననద్. 

పంత్ులుగారు  చపపిటులి  కొటాటిరు. "చూడండి 

పిలలిలూ,  స్ుగుణవాళ్ళ   అమామనననల 
ఆలోచనలు  ఎంత్  గొపపిగా  ఉననయో 
చూశారా?  మీరందరూ  మంచివాళ్ళయి, 

తోట్వారికి,  పేదలకు  సాయం  చేస్ూత 
స్మాజానికి  మేలు  చేసేత  అంతా  స్ుఖ్ 
స్ంతోషాలతో  ఉంటారు  కద్!  ఏం 
చదువుకునన, ఏ వృతిత చేపట్టిన నయేయంగానే 
చేయాల్.  గాంధీ  మహాత్ుమడు  'లాయరే  కద్, 

అయిన  ఆయన  ఎననడూ  అస్త్యే  వాదనలు 
చేయలేదు.   స్త్యేంగా  అహింసా  పరమ‘  
ధరమః'  అనే  స్ూకితని  పాట్ంచి  స్వత్ంత్యేరీ ం 
సాధించాడు..  మరి  మీరంతా..."  అంటునన 
పంత్ులుగారు  మాట  పూరితచేయకుండనే, 

పిలలిలంతా ఒకక  గొంత్ుగా అరిచారు- "  అరథం 
అయియేంద్  పంత్ులుగారూ!  ఈ  నూత్వ 
స్ంవత్సారం  నుండ్  మేమంతా  మంచిత్నం 
కోస్ం   పాటు  పడతామని,  మానవతా 
విలువలు  పాట్సాతమని  పరమాణం  చేస్ుతననం. 

స్త్యే  మారాగినేన అనుస్రిసాతం, పారమిస్!" అని.
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పు ట్ టిన  రో జు  పా ఠ ం
రచన: శ్ రమతి   యం. సేనహలత్, (ఇ -మయిలు ద్వరా)

ఒక  ఊళ్ళ  సిద్ధార్థ,  సిరి  అనే  అననచెలెలిళ్ుళ 
ఉండేవాళ్ుళ.   ఓసారి  వాళ్ళదదరూ 
అనుకుననరు-  'పుట్టినరోజునడు  నననకి 
ఏదైన  క్నుక  ఇవావల్' అని . 
'మరి,  ఎటాలింట్  బహుమతి  ఇసేత 
బాగుంటుంద్?!"  అని  ఆలోచించడం 
మొదలు  పెటాటిరు.  'బొమమలు,  చాకెలిటులి...' 
ఇటాలి  రకరక్ల  ఆలోచనలు  వచాచియి  వాళ్లికి. 

అయిత్   సిరి  త్న  పాఠాలోలి   అపుపిడపుపిడే 
తెలుస్ుకుంటూ  ఉంద్-  పారణం  ఉననవాట్ 
గురించీ,  పారణం  లేనివాట్  గురించీ! 

అందుకని  ఆ  పాప  సిద్ధార్థ  తో   అననద్  కద్, 

"అనన!  నననకు   పుట్టిన  రోజు  బహుమతిగా 
మనం   పారణం  ఉనన  వాట్ని   ఏమైన 
ఇచాచిమనుకో,  అపుపిడు  అవి  కూడ  మనతో 
పాటు  పెరుగుతాయి  కద్,  మనం 
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పెరిగనటేలి?!" అని. 

అననకు  కూడ  చెల్లి  ఆలోచన  నచిచింద్. 

"అవును  సిరీ!  నువువ  చెపిపింద్  బాగుంద్. 

పారణం  ఉనన  బహుమతి   దేనెనైన  వత్ుకుద్ం 
ఆగు" అననడు సిద్ధార్ధా.  
కొంచెం  ఆలోచించాక,  "మంచి 
పూలమొకకలు  కొనిన  తెచిచి   ఇద్దం,  నననకు 
అవి  చాలా  నచుచితాయి"  అనుకుననరు 
ఇదదరూ. 

మొకకలు  కొనలంటే  చాలా  దూరం 
వళ్ళల్.మరి  వాళ్ళదదరే  వళ్ళలేరు  కద్; 

అందుకని అమమను తోడు తీస్ుకొని మొకకలు 
కొని  త్వడనికి  బయలుదేరారు.  అకకడ 
రండు  అందమైన  పూల  మొకకలు  కొని  తెచిచి 
వాళ్ళ  నననకు  క్నుకగా  ఇచాచిరు.వాళ్ళ 
నననకు  కూడ  వాళ్ళచిచిన  క్నుక  బాగా 
నచిచింద్.  మీ  గురుతగా  వీట్ని  బాగా 
పెంచుకుంటాను  అని  ఆయన  పిలలిలకు 
మాట్చేచిశారు.  పిలలిల్దదరూ  భలే 
స్ంతోషపడడారు. 

"ననన పుట్టినరోజు నడు కేక్ కూడ  చేసిపెడిత్ 

బాగుంటుంద్రా,  అనన"  అననద్  సిరి.  “ఓ, 

చేద్దం! క్నీ స్రుకులు లేవే?!” అననద్ అమమ. 
"నేను  తెసాతగా?"  అని,  క్వలసిన  స్రుకుల 
పట్టిక  రాస్ుకొని,  అంగడికి  బయలుదేరాడు 
సిద్ధార్థ. క్నీ, ఇంట్కి దగగిరలో ఉనన అంగళ్ళలో 
ఆ స్రుకులు దొరకలేదు! మరేం చెయాయేల్?

ఓసారి  త్ను నననతో  వళ్ళడు- అపుపిడు 
రోడుడా  అవత్ల  ఉనన  అంగడిలో  సామానులి 
కొననడు ననన!  గురొతచిచింద్ వాడికి. 

క్నీ  ఆ  రోడేడామ  వచీచి  పోయే  వాహనలతో 
బాగా  రదీదగా  ఉంటుంద్.  త్ను  ఒకకడే  రోడుడా 
ద్టలేడు.  'మరి  ఎలాగ?'  అని  క్సేపు 

48



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-64

ఆలోచించాడు వాడు. 'పోనీలే, అకకడికి వళ్ళ 
చూద్దం,  రోడుడా  ద్టలేకపోత్  వనకిక 
వచేచిసాతను.  అపుపిడు  అమమను  తీస్ుకుని 
మళ్ళ  వళ్తను"  అనుకొని  రోడుడా  దగగిరికి 
వళ్ళడు. 

చూసేత నిజంగానే రోడుడా చాలా రదీదగా ఉంద్. 

వాహనలనీన  ఒకద్ని  త్రావత్  ఒకట్  వస్ూత 
పోత్ూనే  ఉననయి.  సిద్ధార్థ 
ద్టలేకపోయాడు.  'ఇపుపిడలా'  అని  బికక 
మొహం వేస్ుకుని నిలుచిననడు. 

అపుపిడే రోడుడా ద్టడనికి ఇంకొక్యన ఎవరో 
వచాచిరు.  బికకమొహం  వేస్ుకొని  నిలుచినన 

సిద్ధార్థ ను చూడగానే ఆయనకు పరిసిథతి అరథం 
అయియేంద్.  చేయి  పటుటికొని  రోడుడా 
ద్ట్ంచటమే  క్దు;  వాడు  అంగట్లి 
సామానులి  కొనుకుకని  తిరిగ  వచేచి  వరకు  వేచి 
ఉండి,  వాడిని  మళ్ళ  రోడుడా  ద్ట్ంచి 
వళ్ళపోయారాయన! సిద్ధార్థ కు ఆయన చేసిన 
పని  చాలా  నచిచింద్.  ఆయనకు  కృత్ఙ్ ఞాత్లు 
చెపిపి  స్ంతోషంగా ఇలులి  చేరుకుననడు. 

ఇంట్లికి  రాగానే  స్ంతోషంగా 
అరిచాడు-"అమామ,  ఇపుపిడేం  అయియేందో 
తెలుసా?  నేను  రోడుడా  ద్టలేక  అకకడే 
నిలుచిండిపోత్,  ఎవరో  తెలీదు-  ఒక్యన  న 
చెయియే  పటుటికొని  ద్ట్ంచారమామ!  నకు 
చాలా  స్ంతోషంగా  అనిపించింద్. 

'ఎదుట్వారి  నుండి  ఏమీ  ఆశ్ంచకుండ 
స్హాయం  చేయాల్'  అని  నువవపుపిడూ 
చెపుతంటావే,  అద్  ఇపుపిడు  నకు  బాగా  అరథం 
అయియేంద్.  నేను  కూడ  ఇలాగ  ఎవరికెైన 
స్హాయం  చేసేత  వాళ్ుళ  కూడ  నలాగ  చాలా 
స్ంతోషపడతారు కదమామ?!" అననడు. 

"అవునురా  సిదూధా,  ఇవాళ్ళ  నీకు  సాయం 
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చేసారే, ఆయనకు నువువ న్ట్తో కృత్ఙ్ ఞాత్లు 
చెపాపివు కద్? మంచిదే; క్నీ నీకు స్హాయం 
చేసినవాళ్ళను  మరిచిపోకుండ  నువువ  కూడ 
నీకు  చేత్నెైనంత్  మంద్కి  తిరిగ  స్హాయం 
చెయయేడమే  అస్లైెన  కృత్ఙ్ ఞాత్"  అని   చెపిపింద్ 

అమమ  చిరునవువతో.

"మీకు  తెలీదుగానీ,  ఇవాళ్ళ  మీరు  నకు 
రండు గొపపి బహుమత్ులు ఇచాచిరురా!” అని 
ననన  స్ంతోషంగా  పిలలిల్దదరీన  ఒకేసారి 
ఎత్ుతకుననడు!
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శ రద ధా!
శేఖ్ర్: డికనరీ పటుటికుని  టూయేషన కు వళ్ుత్ుననవారాజూ?

రాజు: క్దు శేఖ్ర్, ఇంగీలిషు సినిమాకి.

ప థ యే ం!

డకటిరు: ఏంట్, వారం రోజులెైన జబుబు త్గగిలేద్? ఇంత్కీ నేనిచిచిన మందులు స్రిగాగి 
తింటుననరా?

పేషంట్: ఇంట్లి చేసినవి త్పపి బయట్వి అస్సాలు తినొదదని  గట్టిగా మీరే చెపాపిరుగా డకటిర్!!

ఘ న క్ ర యే ం !

చింటు: అమామ ! నువువ  పాతిన మంద్రం కొమమకు వేరేలి రావడం లేదమామ!
అమమ:నీకెలా తెలుస్ు చింటూ?

చింటూ: నేను రోజూ , పీకి చూస్ుతనననమామ!! 
బ ు క క యి పో ద్ ం !

టీచరు:బాలూ,ఇంట్కెళ్లి  ఏం చేసాతవు?

 బాలు: ఒక గంట ఆడుకొని, ఆ త్రావత్ బుక్ ఓపెన చేసాత టీచర్!

టీచరు:ఏం బుకుక?

బాలు: ఫేస్ బుకుక టీచర్!!
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వ ర ం  
రచన: వియోగ, "మామమ కథలు" సౌజనయేం: ఎవియం 

పావని  కషాటిలు  అనీన  ఇనీన  క్వు.   చిననపుపిడే 
త్ల్లిని  పోగొటుటికొని  స్వతి  త్ల్లి  చేతిలో  యమ 
యాత్నలు   అనుభవించింద్.  స్వతి  త్ల్లి   ఆ 
పిలలిను  ఓ  తారగుబోత్ుకు  కటటిబెట్టింద్.  అంతా 
చేసి  త్నకు  పుట్టిన  స్ంతానమనన  గొపపిగా 
ఉననరా,  అంటే  అదీ  లేదు-  రోగాల  పుటటిలైె 
ఇదదరూ  అక్ల  మృత్ుయేవు  పాలయాయేరు. 

అటుపైెన  అతాత-మామల  ఆరళ్ుళ;  భరత 

పరమాదంలో  క్ళ్ుళ  పోగొటుటికోవటం; 

జీవచఛావంలా  బరత్ుకు  ఈడవవలసి  రావటం- 

పాపం, అనీన కషాటిలే ఆమకు! 

చివరికి ఆమకు జీవిత్ం అంటేనే విరకిత పుట్టింద్. 

ఆత్మహత్యే  చేస్ుకుంద్మని   దగగిరలో  ఉనన 
అడవిలోకి  వళ్ళంద్.   అకకడ  ఓ  మరిర  చెటుటి 
కిరంద్కి  చేరుకోగానే   చెటుటి  పైెనుండి 
బరహమరాకస్ుడొకడు  ఆమ  ముందుకి 
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దూక్డు. 

"పావనీ,  ఆత్మహత్యే  మహా  పాపం!  ద్ని  వలలి 
ఇపపిట్  కషాటిలు  తీరటంక్దు;  బాధలు 
రట్టింపు అవుతాయి.  నలాగా ఏ చెటుటిమీదో, 

పుటటిమీదో  తిరుగుత్ూ   అనేక  త్రాలపాటు 
కృంగ  కృశ్స్ూత   తిరగాల్సా  వస్ుతంద్"  అని 
రకరక్లుగా బుజజిగంచి చెపాపిడు.  

"ఇనిన తెల్సినవాడివి, ఇలా అయాయేవేం?" అని 
అడిగంద్ పావని, కొంచెం త్రుకొని. 

"ఏం  చెపపిను?  ఒకపుపిడు  నేను  గొపపి 
శ్వభకుతడిని-  క్నీ  ఒట్టి  కోపిషటి  వాడిని.   ఆ 
కోపంలో  ఎంతో  మంద్ని  నశనం  చేశాను. 

చివరికి అందరూ నకు ఎదురు తిరిగారు; న 
ఆస్ుతలనినట్నీ లాకుకననరు. న భారాయేపిలలిలు 
ననున  విడచి  పెటేటిశారు.  తినేందుకు  ఏమీలేక, 

రోగాల  పాలైె,  చివరికి  వాట్నుండి 
త్పిపించుకుంద్మని,  ఆత్మహత్యే  చేస్ుకు-

ననను.  ఇలా  త్యారయాయేను"  చెపాపిడు 
వాడు. 

వాడి  కథ  వినేస్రికి  పావనికి  వాడి  మీద  జాల్ 
వేసింద్.   "నీ  కథ  వింటే  ఇక  ఎవవరూ 

ఆత్మహత్యే  చేస్ుకోరు.  నేనూ   తిరిగ  ఇంట్కి 
వళ్ళ  పోతానులే,  ఇపపిట్కి  అయియేంద్  చాలు" 

అననద్ విచారంగా. 

మరుకణం  ఆ  బరహమరాకస్ుడికి  ద్వయే  శరీరం 
వచేచిసింద్. "నినున  ఆత్మహత్యే  చేస్ుకోకుండ 
ఆపాను  చూడు,  అ  పుణయేం   వలలి  న  కషాటిలు 
తీరిపోయాయి.  రాకస్  రూపం  నుండి  నకు 
విముకిత  లభించింద్"  అని  చెపిపి  పావనికి  ఓ 
మంత్రం  ఉపదేశ్ంచాడు  ఆ  ద్వయేపురుషుడు- 

"దీనిన జపించు, అంతా మేలు జరుగుత్ుంద్" 

అని చెబుత్ూ. 

పావని  శరదధాగా  ఆ  మంత్రం  జపించే  స్రికి, 

పారవతీ పరమేశవరులు ఆమ ముందు పరత్యేకం 
అయాయేరు:  "ఏం  వరం  క్వాలో  కోరుకో" 

అంటూ. 

పావనికి  త్ను  ఇంత్క్లమూ  పడడా   కషాటిలు-

కనీనళ్ుళ,  బాధలు  అనీన  గురుతకొచాచియి. 

"దేవాధిదేవా!  ఈ  లోకంలో  ఎవరికీ  కషాటిలు-

బాధలు  లేకుండ   చెయియే  సావమీ!"  అంటూ 
కనీనళ్ుళ క్రిచింద్. 

శ్వుడు  నిరాఘంత్  పోయాడు.   "అసాధయేం! 
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అలవిక్ని  కోరికలు  కోరకు,  పావనీ!  నీకు 
ఒకకద్నికీ ఏం క్వాలో చెపుపి" అననడు. 

"కేవలం  న  ఒకకద్నికోస్ం  ఏమీ  కోరుకోలేను 
సావమీ!  పరపంచంలో  ఎవవరికీ  ఏలాంట్ 
బాధలూ  లేకుండ  వరం  ఇవవండి  -  న  కోరిక 
అదే" అననద్ పావని. 

"ఇద్   స్ృషటికి  వయేతిరేకం-  నేను  ఇవవలేను" 

అననడు  శ్వుడు.   "వేరే  ఏదైన  కోరుకో, 

పావనీ" అననద్ పారవతీదేవి. 

"త్లీలి  న కోరిక అదొకకటే, నేనేం చెయయేను?" 

అంద్ పావని. 

"పాపం,  ఆడపిలలి,  అడుగుతోంద్,  ఆమ 
కోరుకునన  వరమే  ఏదో  ఇచేచిసేత  పోలేద్,  అటాలి 
కఠినంగా  మాటాలిడతారందుకు?"  భరతతో 
నెమమద్గా  చెపిపింద్ పారవత్మమ. 
"లేదు  పారవతీ!  మనుషులు  గత్ంలో   చేసిన 
పనులవలలినే  వాళ్లికు  కషాటిలుగాని, 

స్ుఖాలుగాని  కలుగుత్ుంటాయి.  ఆ  కరమ 
చకరంలో   న  వంట్వాళ్ుళ  జోకయేం 
చేస్ుకోకూడదు;  చేనుకోను"  అననడు 

శ్వుడు. 

"నీ  కోరికను  మారుచికోమామ!"  పావనికి 
చెపిపింద్ పారవత్మమ. 
"లేదమామ!  న  కోరికలో  మారుపిలేదు.   ఈ 
లోకంలో  కషాటిలతోటీ,  బాధలతోటీ  ఎవవరూ 
నశ్ంచకూడదు" అననద్ పావని. 

పారవతి  నవువత్ూ  చూసింద్  భరతకేసి.  శ్వుడు 
కలవర పడడాడు- అంత్లోనే ఓ మంచి ఆలోచన 
త్ట్టింద్యనకు- 

"స్రే,  అలాగ  క్నియియే,  పావనీ!  నీ  కోరిక 
పరక్రమే   మానవుడికి  మతిమరపు 
పరసాద్స్ుతననను.   ఎనిన  కషాటిలునన,  ఎనిన 
బాధలునన  ఒకక సారి మంచి  నిదరపోయి లేసేత 
చాలు- త్న బాధలనినట్నీ మరచిపోగలుగితాడు 
మనిష"  అంటూ   స్తీ  స్మేత్ంగా 
మాయమైపోయాడు . 
అంత్!  అపపిట్నుండి  మానవుడు  ఎనిన 
బాధలునన  మరచిపోయి  హాయిగా  నవువత్ూ 
జీవిస్ుతననడు.  మరపు  మానవుడికి  నేస్తంగా 
వచిచి చేరుకుననద్ మరి! 
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సీ త్-భ ూ త్ ం  
నేపాలీ జానపద కథ 
సేవచాఛానువాదం: నరాయణ 

అనగా  అనగా  ఓ  అడవి  అంచున  ఒక  ఊరు 
ఉండేద్.  ఆ  ఊళ్ళ  చందరదీప్  అనే  మేదరి 
ఒకడు  ఉండేవాడు  .  అత్ని  భారయే  సీత్   చాలా 
తెల్వైనదీ, మంచిదీనీ. 

చందరదీప్  పరతిరోజూ  పొరదుదనే  బయలుదేరి 
అడవికి  వళ్ళవాడు.   ఆ  రోజుకు 
అవస్రమైననిన  వదురులి  మటుకు   కొటుటికొని 
తెచుచికునేవాడు.  అడవి  బాగా  దటటింగా 

ఉండేద్ కద్, లోపల రకరక్ల కూరరమృగాలు 
నివసించేవి.  అందుకని  అందరూ 
అడవిలోపల్కి  పోయేందుకు  జంకేవాళ్ుళ. 
సాధారణంగా  చందరదీప్కి  క్వలసిన  వదురులి 
అడవిలో  ఎకుకవ  లోపల్కి  పోకుండనే 
స్ులభంగా  దొరికేవి. అందువలలి పెదద స్మస్యేగా 
ఏమీ ఉండేద్ క్దు. 

అయిత్  ఒక  రోజున  అత్నికి  స్ననగా  ఉండే 

54



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-64

పరత్యేకమైన  వదురు  క్వలసి  వచిచింద్.   అద్ 
అడవిలోపల మాత్రమే  దొరికే రకం.  అందుకని 
వాట్కోస్ం  చందరదీప్  ఉదయానేన  బయలుదేరి 
అడవిలోపల్కలాలి పోయాడు. అయిత్ అత్నికి 
ఆ  వదురు  అంత్  స్ులభంగా  దొరకలేదు.. 

మలలిగా చీకట్ కూడ పడసాగంద్. 

చందరదీప్  ఇక  వనకిక  తిరిగ 
వచేచిద్దమనుకుననడుగానీ,  అత్ని  పాద్లు 
ఎందుకన్  అత్నిన  ముందుకే  తీస్ుకెళ్ళయి. 

అడవిలోని  ఆ  పారంత్ంలో  చెటులి  మరీ  దటటింగా 
పరచుకొని  ఉననయి.  త్నకు  భయం 
వేసినపుపిడలాలి  చందరదీప్  త్నకు  దొరకనునన 
స్ననట్  వదురును  గురుత  చేస్ుకొని  ధైరయేం 
తెచుచికుంటుననడు.  

చివరికి  అత్నికి  త్ను  వత్ుకుత్ునన 
వదురుపొద  ఒకట్  కనబడింద్.   ద్నిన 
చూడగానే  చందరదీప్కు  పారణం  లేచి 
వచిచినటలియింద్.  అత్ను గబగబా  వళ్లి  ద్నిన 
నరికేందుకు  కతిత  ఎతాతడు-  అంత్లోనే  అత్ని 
వనక  ఏదో  అల్కిడి  అయియేంద్.   చందరదీప్ 
గబుకుకన  వనకిక   తిరిగాడు;  క్నీ  అపపిట్కే 

ఆలస్యేం  అయిపోయింద్.   అకకడ 
నివసిస్ుతనన  భూత్ం  ఒకట్  అత్నిన   పటుటికొని, 

వంచి  నేలమీద  పడుకోబెటేటిసింద్. 

మరుకణంలో అత్ను స్పిృహ కోలోపియాడు! 

ఆ భూత్ం చాలా క్లంగా మనుషుల్న 
పటుటికోవటం  కోస్మే   వేచి  ఉననద్.   ద్నికి 
నరమాంస్ం  అంటే  చాలా  ఇషటిం.   అయిత్, 

ద్ని  త్త్వం  పిల్లి  మాద్రిదే-  చడ్  చపుపిడు 
లేకుండ  త్న  వేటని  తినటం   ద్నికి  ఇషటిం 
లేదు.   తినేముందు  కొంచెం  ఏడుపూ, 

హడవిడ్,  రొద్,  గందరగళ్మూ  లేకపోత్ 
ద్నికి  అస్లు  తిననటుటిండదు.    అందుకని, 

ఏం  చేద్దమా  అని   అద్  కొంచెంసేపు 
ఆలోచించింద్.  ఆ  పైెన  వంటనే  త్న  రూపం 
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మారుచికొని,  అచచిం  చందరదీప్లా 
త్యారైంద్! 

ఒకసారి  అటాలి  రూపం  మారుచికోగానే  ద్నికి 
చాలా  ఉతాసాహం  వచిచింద్.   అద్  నిజం 
చందరదీప్ని  అటాలిగ  నేలమీద  వద్ల్,  ఈ 
వేషంలో  ఊళ్ళకి  బయలుదేరింద్.   అదృషటిం 
బాగుంటే  ఈ వేషంలో త్నకు సాయంత్రంకలాలి 
మరింత్మంద్  మనుషులు దొరికే వీలుంద్! 

అద్  మలలిగా నడచుకుంటూ చందరదీప్ వాళ్లి 
ఇలులి చేరుకునే స్రికి సాయంత్రం క్వొస్ుతననద్. 

అత్ని  భారయే  సీత్   వంటగద్లో   అననం 
వండుత్ుననద్.   అకకడినుండి 
వలువడుత్ునన  ఘుమఘుమలకు 
మామూలుగా  ఎవరి  న్రైన  ఊరాల్సాందే. 

భూతానికి  కూడ  న్రు  ఊరింద్.  అయిత్ 
ద్ని  న్రు  ఊరేందుకు  క్రణం  వేరు: 

చందరదీప్  భారయే  సీత్,  పిలలిలు   చాలా  చకకని 
వాస్న వచాచిరు, ద్నికి! సాయంత్రం కొంచెం 
చీకట్  పడుతండగా  అద్  వీళ్లినందరినీ 
తినేయనుననద్! 

అయిత్  చందరదీప్  భారయే  సీత్  మటుకు   అత్ని 
పరవరతనలో  త్డని  ఏమాత్రం  గురితంచలేదు. 

"ఏద్,  వదురు  త్లేద్?"  అని  ఆమ  అడిగత్ 
అత్ను  ఊరికే  నవావడు  త్పిపిసేత  ఇంకేమీ 
మాటాలిడలేదు.   ఇంక్  చీకట్  పడకనే  ఆమ 
అందరికీ  అననం  వడిడాంచింద్.  భూత్ం  కూడ 
అననం  తినేసింద్.   ఆ  త్రావత్  ద్నికి 
కంట్నిండ  నిదరవచేచిసింద్.   పొయియేకి 
దగగిరలోనే వచచిగా పడుకొని, అద్ త్న క్ళ్ళకు 
నూనె  రాయమని   సీత్ను  ఆజాఞాపించింద్. 

అంత్లోనే ద్నికి కునుకు పటేటిసింద్. 

సీత్  నూనె  తీస్ుకొనివచేచిస్రికి  చందరదీప్ 
రూపంలోని భూత్ం గురకపెట్టి నిదరపోత్ుననద్. 

ఆమ  అత్ని  క్ళ్లి  దగగిర  కూరొచిని  నూనె 
రాయబోత్ూ  ఒకకసారిగా  ఉల్కికపడడాద్:  ఇవి 
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త్న  భరత  క్ళ్ుళ  క్దు!   బయట్నుండి 
చూసేందుకు భూత్ం  అచచిం చందరదీప్ లాగా 
త్యారైంద్;  క్నీ   దుస్ుతల  లోపల  మటుకు 
ద్ని శరీరంలో ఏ మారూపి లేదు! 

ద్ంతో ఒకకసారిగా సీత్కు వణుకు 
వచిచినటలియింద్.   ఇద్  త్న  భరత  క్దు-  భరత 
వేషంలోవచిచిన  ఏదో  భూత్ం!  అయిన  ఆమ 
కణంలో  తెపపిరిల్లి,  ఏం  చేయాలో 
ఆలోచించింద్.   ముందుగా   పిలలిల్న   లేపి, 

"చపుపిడు  చేయకండి,  రండి!"  అని  సెైగలు 
చేసి,  వాళ్లిను   దూరంగా  తీస్ుకెళ్ళ 
కూరోచిబెట్టింద్. అటుపైెన వనకిక తిరిగ  వచిచి, 

అంత్కు  ముందు   వాళ్ుళ  పడుకునన  చోట 
ద్ండు  ముకకలు  పెట్టి,  వాట్కి  దుపపిట్ 

కపేపిసింద్.   ఆ  త్రావత్  వంట  ఇంట్లించి 
రండు దోసిళ్లి బఠానీలు తెచిచి, వాట్ని  ఇలలింతా 
చల్లింద్.   త్రావత్   కణకణా  మండుత్ునన 
బొగుగిలు  తీస్ుకొచిచి  వంటగద్  వాకిల్కి  పరకకగా 
పోసి,  అవి కనబడకుండ వాట్ మీద  ఓ ఇనప 
పెనం  పెట్టింద్.  ఈ  పనులనీన  చెయయేగానే 
పిలలిలతో  కల్సి  ఇంట్లించి   దూరంగా 
వళ్ళపోయి,  ఏం  జరుగుతోందో 
గమనించసాగంద్. 

బాగా  రాత్రయాయేక  భూతానికి  మలకువ 
వచిచింద్.   మేలుకోగానే  ద్నికి  నరమాంస్ం 
గురుతకు  వచిచింద్.   సీత్-పిలలిలు  త్న   పరకకనే 
ఉననరనుకొని,  అద్   గబుకుకన   ద్ండలిలోకి 
గరలిను గుచిచింద్.  తీరా చూసేత  అకకడ  ఉననవి 
ఒట్టి  ద్ండేలి!  త్ను  మస్పోయానని 
గురితంచగానే,  ద్నికి  ఎకకడలేని  ఆవేశం 
వచిచింద్.   ఒకక  ఉదుటన  లేచి  ముందుకు 
దూకబోయిన  భూత్ం  నేలమీద   ఉనన 
బఠానీలమీద  క్లు  వయయేగానే  ఒకకసారిగా 
జారింద్.  దభాలున  కిరంద  పడబోత్ూ,  ద్నిన 
ఆపుకునే  కరమంలో  మరింత్  గందర  గళ్పడి, 
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రండు పలీటిలు కొట్టి, నేరుగా పెనం కిరంద పెట్టిన 
నిపుపిలోలి  పడింద్.  ఆ  రకం  భూతాలకు  నిపుపి 
స్రిపోదు-  నిపుపిని  ముటుటికోగానే   అద్  క్సాత 
త్న సొంత్ రూపానిన పొంద్, చచిచిపోయింద్! 

బయట్నుండి ద్నిన గమనిస్ుతనన సీత్ 
ఇపుపిడు  త్ృపితగా  ఊపిరి  పీలుచికొననద్. 

పిలలిలూ,  త్నూ  లోపల్కి  వచిచి  ఆ  భూత్పు 
శరీరానిన  ఏం  చెయాయేలా  అని  ఆలోచించారు. 

ద్నిన  అటాలి ఇంట్లి  వద్లేసేందుకు  వీలులేదు! 

సీత్ దగగిర త్ను పుట్టింట్నుండి తీస్ుకు వచిచిన 
ఇనప భోషాణం ఒకట్ ఉండేద్.  ద్నిలో అంత్ 
విలువైనవస్ుతవులేవీ  లేవుగానీ,  చూసేందుకు 
మటుకు అద్ గొపపిగా ఉండేద్. ఇపుపిడు వీళ్ుళ 
ద్నిన   భూత్ం  శరీరం  దగగిరికి  లాకొకచిచి,  అతి 

కషటిం  మీద  భూత్ం  శరీరానిన  ద్నిలోకి   నెట్టి 
మూత్ వేసేశారు. 

ఒక  సారి  ఆ  పనయాయేక,  సీత్కు   చందరదీప్ 
గురుతకొచాచిడు.   భరత  ఏమయాయేడోనని 
ఆందోళ్న  మొదలైెంద్  ఆమకు.  ఈ  భూత్ం 
అత్నిన  తినెయయేలేదు  గద,  లేకపోత్   అత్ని 
పోల్కలు ఎలావచాచియి, దీనికి?! 

వంటనే ఆమ పిలలిల్న వంటబెటుటికొని, చేతిలో ఓ 
లాంత్రు  పటుటికొని,  ఆ  రాతిర  వేళ్నే  అడవిలోకి 
బయలుదేరింద్.   సీత్  చాలా  ధైరయేం  గలద్. 

అంత్క్క  ఆమకు  అడవంతా  కొట్టిన  పిండి. 

నేరుగా ఆమ  అడవి మధయేలో  స్ననట్ వదుళ్ుళ 
ఉనన  పొద దగగిరికి వళ్ళస్రికి, అకకడ నేలమీద 
పడి ఉనన భరత కనిపించాడు.  ఆమ గబుకుకన 
వంగ  చూసింద్.  చూడగా  అత్ని శావస్ ఇంక్ 
ఆడుత్ూనే  ఉననద్.  ఆమ  త్న చీర చెంగుతో 
భరత  ముఖ్ం  త్ుడిచి,  అత్నిన  మూడుసారులి 
కొటేటిస్రికి   చందరదీప్  టకుకన  త్రుకొని,  లేచి 
కూరుచిననడు-"న  కొడవల్  ఏద్,  వదుళ్ుళ 
కొటాటిల్" అంటూ. 

"చాలేలి, ఇపపిట్కే చీకట్ పడింద్- పోద్ం  పద" 
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అని,  భరత  చెయియే  పటుటికొని  లేవదీసింద్   సీత్. 

అందరూకల్సి  అడవి  ద్ట్   తెలలివారు 
జాముకలాలి  భదరంగా  ఇలులి  చేరుకుననరు. 

ఇంట్ పరిసిథతిని చూసి సీత్  నిరాఘంత్ పోయింద్. 

మధయే  గద్లో  తాము   వద్ల్  వచిచిన  భోషాణం 
అదృశయేం అయియేంద్! 

నిజానికి జరిగందేంటంటే, ఆ రోజున  ఇంట్లి 
ఎవవరూ  లేకపోవటం  చూసి,  నలుగురు 
దొంగలు   ఇంట్లికి  పరవేశ్ంచారు.  మధయే గద్లో 
వాళ్లికోస్మే   పెట్టినటులినన  భోషాణానిన  చూసే 
స్రికి  వాళ్లికు  ఎకకడలేని  స్ంతోషం  కల్గంద్. 

ద్నిన  ఎతిత  చూస్ుకొని,"బరువుగా 
కూడఉంద్రా!"  అని  మురిసిపోయారు 
వాళ్ుళ. 
అంత్లో  దూరంగా  ఏదో  అల్కిడి 
అయినటలినిపించి,  వాళ్ుళ  నలుగురూ 
కూడబలుకుకననటులి  ఆ  భోషాణానిన  ఎత్ుతకొని 
ఆయాస్పడుత్ూనే  గబగబా   చాలా  దూరం 
పోయారు.   అకకడ  వాళ్ుళ  మూత్  తెరిచి 
చూస్ుకుంటే  ఏముంద్,  కొముమలూ, 

కోరలూ  పెటుటికునన   పెదద  భూత్ం 
బయటపడడాద్!  

ఆ  దబబుకు  వాళ్ళలో  ఒకడు  అకకడే 
మూరఛాపోయాడు;  మిగతా  వాళ్లింతా  త్ల్క 
ద్కుకకూ  పరుగు  తీశారు.  త్రావత్  కొతావలు 
మనుషులకు   మూరఛాపోయినవాడూ, 

వాడిద్వరా  మిగల్నవాళ్ూలి  అందరూ 
చిక్కరు.  భూత్ం బెడద వద్ల్ంచటమే క్క, 

దొంగల్న  కూడ  పట్టించినందుకు   సీత్కు 
రట్టింపు స్నమనలు చేశారు ఊళ్ళవాళ్ుళ! 
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చి ల్ పి  ప రశ న ల ు
నిరవహణ :  శ్ ర వి.వి.యస్. మూరిత, చొద్మళ్ళ, ప.గ. జిలాలి

1.  అతాయేశ ..? 

ట్కెటులి కొనకుండ లాటరీ రావాలని ఆశపడటం! 

2.  ఇంగీలిషులో బటర్ అంటే వనన.  ఫలియ అంటే ఈగ. మరి బటర్ ఫలియ అంటే? 

వనన మీద వాలే ఈగ! 

3.  విమానశరయందగగిర బిచచిగాడు ఏమని అడుకుకననడు? 

ఒక డలర్ ధరమం చేయండి బాబూ! 

4.  పారణంలేకపోయిన కరిచేద్ ఎవరు? 

చెపుపి! 
5.  డరకైీలినింగ్ అంటే..? 

నీళ్ుళ లేకుండనే ఉత్ుతతితగా బటటిలు ఉత్కటం! 

6.  వారతలు వినే అలవాటునన టీచరు, క్లిస్ు ముగంచే ముందు ఏమంటుంద్? 

ముఖాయేంశాలు మరోసారి! 

7.  ఎండమావి అంటేఏంట్? 

ఎండలో ఉనన మామిడి చెటుటి! 
8.  పుస్తక్నికి, టీవీకీ త్డ ఏంట్? 

పుస్తకం మన దగగిరికి వస్ుతంద్; మనం ట్వి దగగిరికి వళ్తం! 
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స్ మ ం తా  షా న న  
నిరవహణ : సౌమయే, పుస్తకం.నెట్

ఇరవైరండేళ్ళ   రచయితిర   స్మంతా  షానన    గురించి  పతిరకలోలి  చద్వాను 
ఈమధేయే. ఆమ ఒక పరముఖ్ పరచురణ స్ంస్థతో ఏడు నవలలు   రాయడనికి 
ఒపపిందం కుదురుచికోవడంతో చాలా పేరు తెచుచికుంద్.  పతిరకలోలి ఆమని 
హాయేరీ  పోటర్  నవలా  రచయితిరతో  పోలచిడం  కూడ  కనబడడాద్.  ఆమ 
గురించి, ఆమ తొల్ పుస్తకం అచచివడం గురించి ఈ వాయేస్ం. 

1991 లో పుట్టిన  షానన బిరటన దేశస్ుథరాలు. అకకడే పుట్టి పెరిగంద్. ఇటీవలే ఆకసాఫర్డా విశవవిద్యేలయం 
నుండి  ఆంగలి  సాహిత్యేంలో  డిగీరని  పొంద్ంద్.  15  ఏళ్లి  వయస్ులో  మొదట్సారి   'అరోరా'  అనన  నవల 
రాసింద్.  అద్   పరచురింపబడలేదు;  క్నీ   ఆమలో  ఆ  ఆస్కిత  అలాగ  ఉండింద్.  త్రువాత్  19  ఏళ్ళ 
వయస్ులో  మళ్ళ  మరొక  నవల  రాసింద్.  పగలు  క్లేజీకి  వళ్ూత,  రాత్ురళ్ుళ నవల  మీద  పనిచేస్ూత,  నెలల 
త్రబడి   రాసింద్. 'ఈసారి  దీనిన పుస్తకంగా చూడల్' అనుకుంద్. 

క్నీ,  నవలల్న   పరచురించటం   ఏమంత్  స్ులభమైన  విషయం  క్దు. 'ఎకేక  గడప-ద్గ  గడప'  అననటులి, 
చాలా మంద్ పరచురణకరతల చుటూటి తిరిగంద్ షానన.  ఎటటికేలకు, పరముఖ్  పరచురణ  స్ంస్థ  'బూలింస్బురీర' 
స్మంతాతో  ఏడు నవలల క్ంటారకుటికు ఒపుపికుంద్! అంటే,  ఈ అమామయి  భవిషయేత్ుతలో  రాయబోయే 
ఏడు  నవలలను  ఆ   స్ంసేథ    పరచురిస్ుతంద్,  మారకట్  చేస్ుతంద్  అననమాట.  ఆ  నవలలమీద  వచేచి 
లాభాలుగానీ, నషాటిలు గానీ అనీన  ఆ స్ంస్థవే! ఆ క్ంటారకుటిను అనుస్రించి   ఆమ రాసిన  మొదట్ నవల "ద్ 
బోన  సీజన"  ఇటాలి  వలువడిందో   లేదో,  చాలామంద్  ద్నిన   కొననరట,  చద్వి  మచుచికుననరట.  భారత్ 
దేశంతో  స్హా  మరో  20  దేశాలోలి  ఈ  నవల  హకుకలు  కొనుగలు  చేశారనీ,  సినిమా  హకుకలు  కూడ 
కొనుగలు  చేయడనికి  పరయతినస్ుతననరనీ   పతిరకలోలి  రాశారు.   మొతాతనికి  బూలింస్బురీ  స్ంస్థకు  మంచి 
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లాభమే రావచుచి. 

ఈ  నవలలో   కథ   ఏంట్?  2059 లో-లండననగరంలో-కథానయకురాలు   పందొమిమదేళ్ళ  ఐరిష్ 
యువతికి- జరగబోయే విషయాలనీన ముందే తెలుస్ూత ఉంటాయి. (ఇటాలి మనకూ జరిగత్?!) అయిత్ 
ఇటాలి ముందుగా తెలీటం వలలి ఆమజీవిత్ంలో  ఎంతో   గందరగళ్ం, మారుపిలు వచేచిసాతయి. అదననమాట 
ఈ కథ.  వాస్తవికత్నూ,  క్లపినికత్నూ ఆమ కథలో బలే తెల్విగా కల్పిందనీ,  పాత్క్లం నట్ పరముఖ్ 
ఆంగలి   నవలాక్రుల     శైల్ని  గురుతచేసిందనీ,  బూలింస్బురీ  స్ంస్థ    పరధానస్ంపాదకులు   ఓ  ఇంటరూవయూలో 
స్మంతాను మచుచికుననరు. 

ఈ  నవల  "ద్  బోన  సీజన"  గురించి  చెబుత్ూ  స్మంతా  అననద్:"నేను  కథల  గురించి  ఆలోచించని  కణం 
అంటూ  అస్లు  లేనే  లేదు. 'ద్  బోన  సీజన'లో  ఉననద్ంట్లి   90 శాత్ం   న  మదడే.  మిగల్న  పద్  శాత్ం 
బయట్  పరపంచంతో   ద్నికునన  స్ంబంధం  "  అని.   మరి   మనలోనూ   చకకరులి  కొడుత్ుననయిగా, 

లెకకలేననిన  కథలు?  మనం  కూడ  చెయాయేల్సాంద్,  స్మంతాలాగ  వాట్ని  క్యిత్ం  మీద  పెటటిటం.  ఆ 
త్రావత్  వాట్ని  వేరేవాళ్ళవరైన   పరచురిసాతరో,  మనమే  సొంత్గా  పరచురించుకుంటామ  మన  ఇషటిం. 

ఏమంటారు? రాయటం మొదలు  పెటటియయేండి ఇక!
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కొత్తపల్లి కథల పుస్తక్లోలిని కథలనినట్కీ   కిరయేట్వ్ క్మనసా వారి షర్ అలెైక్“ -నన కమరిషాయల 
లెైసెనుసా వరితస్ుతంద్” . అంటే ద్నరథం, వాయేపారం క్కుండ మరేదనై  పనికోస్మైనంత్వరకూ ఎవరైన 
స్రే-  వీట్ని చకకగా ఉపయోగంచుకోవచుచి, పంచుకోవచుచి, చెపుపికోవచుచి, చదువుకోవచుచి, 

చద్వించవచుచి,  మారేచిస్ుకోవచుచి, అనువద్ంచుకోవచుచి, క్వాలంటే ముద్రంచుకోవచుచి!  కేవలం 
ఆయా రచయిత్లకో, కొత్తపల్లికో  'సౌజనయేం' వయేకతం చేసేత  చాలు.   మన పారచీన క్వాయేలు, రచనలు అనీన 
ఈ స్ూఫూరితతో చేసినవే కద్. అందుకని మీరు చేసే ఇత్ర రచనలనినట్కీ కూడ ఇలాంట్ లెైసెనుసానే 
ఇవవండి.   హకుకలగురించి భయపడకండి!

పూరిత వివరాలకోస్ం స్ందరిశించండి: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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స్ మీ క  
కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-63 పెై ఒక స్మీక 
స్మీకకులు: శ్ ర రాజా పిడూరి. 

ఆగషుటి  స్ంచిక  ముఖ్  చిత్రం  మీద   భారత్  దేశ పతాక్నికి  శాలూయేట్   చేస్ుతనన  
పిలలిలను  చూడగానే  కొంచెం  బాధ  కల్గన   (పెరిగన  త్లలతో,  పులలిలాలింట్ 
క్ళ్ూళ  చేత్ులతో,  కొద్దగా  మాసినటులినన  బటటిలతో),   వీళ్ళ  కద్  ఎకుకవ 
మంద్  పిలలిలకీ,   భారత్  దేశపు  గారమీణ  స్మాజానికి  నిజమైన  పరతినిధులు 
అనిపించింద్.  

కుందేలు బొమమకు వారసిన కథ (వీరనరేశ్ కథ - సాయికిరషణ) కూడ సావత్ంత్రయే 
ద్న్త్సావ   స్ందరాభునికి  చకకగా  స్రిపోయింద్.   కుందేళ్ళ  రాజాయేనికి 

"కుందేకొండ"  అని పేరు పెటటిడం కూడ ఎంతో బాగుంద్.  పేరలి తోనే నడిపించి, బాగా చద్వించిన ఇంకో 
కథ  హరషావరథన రడిడా  వారసిన  "తిండిపోత్ు చెపిపిన కథ".  ఉల్లిపాయంత్ ఊళ్ళ ఉనన దొండక్యంత్ దొంగ, 

బీరక్యంత్ బీరువా,  వంక్యంత్ వజరం  అని చెపుపికునే  చిననపపిట్ కథని గురుతకి తెస్ూత  (క్నీ  ఆ  పాత్ 
పోల్కలు  ఏవీ  వాడకుండ)  చాలా  కొత్తగా   ఉండి  బాగా  చద్వించింద్.  మొదుద  నిదర  పోత్ునన  దధ్యేజనం, 

జంతికల  పడవలు,  చింత్  పులుస్ంత్  చింతాక్రంత్ం,   అపపిడం  మీద  డపుపి  కొట్టించడం,  దోసెల  వల 
వయయేడం -  భలే నవివంచాయి.   

ఈ నెలలో  సావత్ంత్రయేం  గురించిన కథలు ఎకుకవ లేకపోయిన,  స్ంపాదకీయంలో ఎంతో  ముఖ్యేమని 
చెపిపిన  స్ంస్కృతి,  చరిత్రకి  స్ంబంధించిన   జానపద  కథలు  నలుగు  ఉండడం  విశేషం.  వంట  పాత్రలనే 
'పాత్రలు'  గా చేసి  దొంగల  బారి  నించి త్పిపించుకునన  తెల్వైన  ముస్లమమ  కథ  (  నేపాలీ జానపద  కథ)లో 
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చివరలో దొంగలు వద్ల్ వళ్ళన ద్నిని తీస్ుకుంటూ వంట పాత్రల తో  ఆ స్ంతోషానిన పంచుకోవడం,  ఆ 
త్రవాత్   పనికి,  తోడుకి  మనుషుల్న  ఇంట్లి  పెటుటికోవడం   బాగుననయి. "కోతి  మనస్ు"  కోతిని  ఎలా 
నశనం చేసిందో రాయల సీమ జానపద కథ చెపిత్ ( కోతి మనస్ు తెచిచిన త్ంటా - వంకట సాయి ),  బౌదధా 
కథ   (జన స్నయేసి -  పుల్)  ధాయేనంలో కుదురుకునన  మనస్ు యొకక శకిత ని ఎంతో చకకగా చెపిపింద్.  'చకిర' 
కథనంలో భారత్ దేశపు జానపద కథ ('త్ూరుపి దేశంతో వాయేపారం')  కొంచెం పెదద కథ అనిపించిన బాగానే 
చద్వించింద్.  

ఈ అనిన కథలకీ చకకగా కుద్రిన ఇంకో విశేషం బొమమలు.  వీట్కి వేసిన బొమమలనీన ఎంతో బాగుననయి. 

జానపదకథ అని చెపపిక పోయిన అలానే అనిపించిన ఇంకొక కథ  మాయమంతారల కథ (బాల మణికంఠ). 

ఈ  కథకి  కూడ  బొమమలు  బాగుననయి.   బొమమల  గురించి  పరత్యేకంగా  చెపుపికోవాల్సాన  ఇంకొక  కథ 
స్మయస్ూఫూరిత.    కొత్తగా  ఉనన  ఈ  కథలో  సెైకిలిషుటిల  వనక  ఉనన  జనస్మూహాలు  చినన  చినన  చుకకలతో 
గీత్లతో  ఎంతో  చకకగా  కుద్రాయి.   'నీతి  చంద్రక'కి  వేస్ుతనన  బొమమలు  మాత్రం  త్ల్పోత్ుననయి 
అనిపిస్తంద్   పరతి నెలా.   చిట్టి పాటా, ద్నికి వేసిన బొమామ రండూ  బాగుననయి. 

దయాయేల  కథ  లేకుండ  పోత్ుందేమ  అనన  లోటుని  తీరిచింద్  వేణుగపాల  వారసిన  'భయం'  కథ.  లల్త్ 
గారు  వారసిన  'వజరపుటుంగరం'  కథ  ఎన్న  ఆస్కితకరమైన  మలుపులతో  వేగంగా  సాగంద్.   క్నీ  పేరు 
"వజారలహారం" అన్ "రాణీ గారి నగలు" అన్  ఉండలేమ..  

ఇషటిమైనవి  చేస్ుతంటే,   కషటిమైన  పనులు  కూడ  అంత్  కషటిమనిపించవని  చెపిపిన  కథ  జాహనవి  వారసిన  
'స్ంగీత్ం'. యువ కెరటాలు లో 'కెల్వన డో' గురించి  ( పశ్చిమ ఆఫిరక్ లోని చినన దేశం సియరార ల్యోన కి 
చెంద్న యువ మేధావి) సౌమయే గారు చెపిపిన విధానం ఎంతో స్ూపిరిత ద్యకం గా ఉంద్.  చివరి అటటి మీద 
స్ంభాషణలో  చెపిపినటులి  అయసాకంత్ం  కోస్ం  బండి  సీపికరలిని  విపేపిసే  పిలలిలీన,   లోపల  బలుబు    ఎలా 
వలుగుతోందో  చూద్దమని  రోబాట్  బొమమని  విరిచి  ముకకలు  చేసి  పెటేటి   "నిలకడ  లేని  పిలలిల్న"  అటాలిగ 
సేవచఛాగా, స్ంతోషంగా ఎదగనిసేత  కొంత్మంద్  కెల్వన డో లెైన దొరుకుతారేమ మనకి !  
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స్ వా మి  -  మి త్ ు రల్ ు  

మూల్ం: ఆర.క.నారయణ       అనువాదం:డ.వాసిర్డిడ సీతాదేవ

స్వామి వాళ్ళళు ఊరు పేరు మాల్ుగడి. త్మిళ్ళనాడు రష్టిరం. వాడిక్ పదేళ్ళుళు.  స్వామి, వాడి 
స్నహిత్ుల్ు మామూల్ు వాళ్ళుళు కారు.  బ్డి, బమమా, అల్లిరి, క్రకట్, ఈత్, అడవలో 
తిరగటం,  పశువుల్తో  ఆట,  పోలీస్ుల్ు,  దొంగల్ు,  ఈల్ల్ు  వేయటల్ు... 
ఒకటేమిట్, అనినట్లోనూ  వాళ్ళళుక్ వాళ్ళు స్ట్.

ఆర.క.నారయణ  శలై్  నిజంగా  ఓ  అదుభుత్మే.   స్ునినత్మైన  హస్యం,  ఒక్ంత్  చిల్పిదనం,  మహ  గొపప 
కథనం-  అనినట్నీ  మించి,  మామూల్ు  పరపంచంలోన  పోత్పోస్ుక్ననటులిండి  కూడ  ఊహకందని 
మల్ుపుల్ుండే కథల్ు ఆయన సొంత్ం.  మరి స్వామి కథలోలి అవనీన లేకపోతే ఎలగ?  అనీన ఉన్న!ై
వాసిర్డిడ  సీతాదేవ గారి అనువాదంలో కొంచం ప్త్ వాస్న వస్ుతంద్.  ఈ స్రికే  పుస్తకాల్ పిచిచలో   పడిపోయ 
దొరిక్న పుస్తకాననలలి చద్వేస్ుతనన   పిల్లిల్క్ మటుక్  అద్ అరధం అవుత్ుంద్; నచుచత్ుంద్ కూడను.
ఆంగలింలోవచిచన  గొపప  పుస్తకాల్ను  చాలవాట్ని   తెల్ుగు  పిల్లిల్క్  పరిచయం  చేసి  గొపప  పుణయం  కటుటిక్నన  
యన్.బ.ట్ వారు త్క్కవ ధరక్ పరచురించిన  మరో  మాణికయం  ఇద్.

స్వామి-మిత్ురల్ు     పరచురణ: యన్.బ.ట్(1996)     వెల్: 29 రు.   పేజీల్ు:180

పిల్లిలోలి స్ృజనాత్మాకత్ స్హజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, ప్టల్ు, బొమమాల్ు ద్నిక్ ఊతానినస్తయ.  మాత్ృభాష్లో 
ఇష్టింగా చదవటం, తేల్కగా రయటం వస్త అటుపెైన అనిన శాస్తరల్ూ స్ుల్భంగా వంటపటుటితాయ-నిజం! 

అందుకని మీ పిల్లిలోలి ఉనన కాల్పనిక శక్తక్ పదును పెటటిండి.  వాళ్ళలిను కథల్ు రస్ందుక్, ప్టల్ు ప్డేందుక్, 

బొమమాల్ు వేస్ందుక్ పోరత్సహించండి.  వాళ్ళళు రచనల్న మాక్ పంపండి.  కావాల్నిపిస్త మీరే ఇలంట్ 
పతిరకనొకద్నిన మొదల్ు పెటటిండి- ఎలగనైా స్రే- పిల్లిల్ు పెదదవాళ్ళలియేయలోగా వాళ్ళుళు చాల చాల తెల్ుగు కథల్న 
చద్వేల, రస్ల చేయండి.   మీ పిల్లిల్క్ ఈ పతిరకలోని కథల్ు నచుచతాయన మా నమమాకం- వీట్ని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకండి.  మీరు రసిన పిల్లిల్ కథల్ు ఏమైనా ఉంటే పనిగటుటిక్న్ైనా స్రే, మాక్ 
పంపండి.  వీల్ు చేస్ుకొని పరచురిస్తం.

క ృ త్ జ ఞత్ ల్ ు : 'ఇంక చాలేలి' అని చతిక్ల్పడిపోయన స్మయంలో స్ూఫూరితనిచిచ,  50,000 రూప్యల్ు స్యం చేసి ఈ పుస్తకం 
వెల్ువడేందుక్ కారణమైన కంద్మళ్ళళు శివశంకర గారిక్, రధ-రజశేఖర గారలిక్  పరతేయక కృత్జఞత్ల్ు.  'ఏం కావాల్?' అని,  అడగకన 
స్యపడడ మిత్ురల్ు- కీసోటిన్ ఇనాఫూర  రమేష్ గారిక్,  శ్ర పూడూరి రజిర్డిడ గారిక్, నాగారుజునగా రిక్,  శ్రమతి ప్ండద్స్ గారిక్, పిడూరి 
కృష్ణమూరిత గారిక్, బ్ృంద గారిక్,  నాల్ుగు న్ల్ల్ప్టు  ఓపికతో  వేచి  చూసిన చంద్ద్రుల్క్,  శేరయభిలష్ుల్క్  వేనవేల్  న్నరులి.



ఫ స్ట ు టు ర్ యా ం క     
"మావాడికి ఎప్పుడూ ఫస్టుటుర్యాంకే వస్టుతుంటుంద" చెప్పుంద మణిమాలమమ స్టంతోషంగ. 

"అవున! అయితే బాగ చదువుతాడన్నమాట వీడ!" మురిపెంగ అంటూ ననిగడిని దగ్గరికి తీస్టుకననన్ు నేన్ు. 

మణిమాలమమ అన్నద- "ఎప్పుడూ ఏదేదో చెబుతూనే ఉంటాడ. నేనేమో ఇంగ్లీషు చదువుకోలేదుగ, అందుకని ఏమీ అర్థం 
అవవదు నక!" అని. 

"ఎన్న క్లీస్టుర్, న్ువువ?" అడిగన్ు. 

"యు కె జ!" అననడ ననిగడ ముదుదు ముదుదుగ. 

"బాగ్ుంద బాగ్ుంద. మరి నీక 'అ ఆ ఇ ఈ'లు వచ్చ?" అడిగ. 

"ర్వు!" అననడ నని గొప్పుగ, తల అడడంగ ఊప్తూ. 

"ఓహ! మరి ఎబిసిడిలు వచ్చ ఉంటాయి- చెప్పు" అననన్ు. 

"గ్డ గ్డ గ్డ..." చెప్పుసి గలి పీలుచకననడ వాడ. 

"భలే!భలే!" మెచుచకననన్ు.  "ఇంక్ ఏమొచుచర్, నీక? మీక రోజూ  ప్రార్థన్  ఉంటుంద, మారినంగ్ అసెంబ్లీ?" అడిగన్ు. 

"ఓ!" తల ఎగ్రేశాడ వాడ. 

"మర్యితే,మీ  ప్రాయర్లో ప్రాతిజ్ఞ చ్స్తుర్ు కద, అద చెప్పు, చూదదుం!" అననన్ు నేన్ు, 'వచ్చ, ర్దో' అని కొంచెం 
అన్ుమాన్ప్డతూనే. 

"మా ప్యరోలీ ప్తిగ్న ఉండదు!" అననడ వాడ. 

"అదేర్, పెలీజ- పెలీజ ఉంటుంద కద, ఇండియా ఈజ మెై కంట్రా..." అందంచ్. 

"పెజ అంట...అదుండదు మాక. వేరేద ఉంటుంద" అననడ వాడ. 

"చెప్పుచెప్పు- నేన్ూ నేర్ుచకంటాన్ు" ఉతాసాహ ప్ర్చ్న్ు. 

చెయియా ముందుకి చ్ప్, మళ్ళీ ఓస్రి గ్డగ్డా చెప్పుడ- ఐ, ద స్టూటుడెంట్ ఆఫ్ ***, ఐ ప్రామిస్ దట్ ఐల్ లీడ్  మెై  లైఫ్ ఇన్ ఎ 
టూరాతుఫుల్ వే.  ఐల్ ఆలేవస్ స్పుక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద స్టూకూల్ క్యాంప్స్ అండ్ ఔట్సైాడ్ అలోసా ..." అని. 

"వావ!" మెచుచకననన్ు.  "భలే చెప్పువుర్! దీని అర్థంఏంటో తెలుస్, నీక?" అడిగన్ు మణిమాలమమని. 

"అర్తుం తెలీదు" అననడ నని. 

"ఇంటోలీన్ూ, బయటా , ఇంక్  స్టూకూలోలీన్ూ అంతటా న్ువువ ఇంగ్లీషులోనే మాటాలీడతావట!" న్వావన్ు. 

వాడూ న్వావడ. మణిమాలమమ కూడా న్వ్వ- "ఇంగ్లీష్ మీడియం కద, అందుకని" అంద. 

"ఇంక న్ువ్వ వాడూ మాటాలీడకనేందుక వీలేలీదన్న మాట!- నీకేమో ఇంగ్లీషు ర్దు; వాడేమో తెలుగ్ులోమాటాలీడకూడదు. 

బానే ఉంటుందక, మీ జీవ్తం!" అననన్ు నేన్ు, న్వువతూ. 

మణిమాలమమ కూడా న్వ్వంద.  అయితే ఈస్రి ఆ న్వువలో క్స్టతుంత బెర్ుక ఉందేమో అనిప్ంచింద నక. 
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